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Предговор
История на Борда на
Международната
футболна асоциация
Бордът на Международната футболна асоциация (БМФА) е единствения орган, имащ
право да прави промени в Правилата на Играта футбол. Неговите цели са запазване,
съставяне и изменение на Правилата които се прилагат в рамките на футбола по
целия свят, намиращ се под егидата на ФИФА, което включва и гаранции, че
Правилата се прилагат и съблюдават еднакво навсякъде по света и че организирания
футбол се практикува последователно.
БМФА е сформиран, когато на 2 юни 1886 г се събират по двама представители от
всяка от футболните асоциации на Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия. По
идея на Английската Футболна Асоциация, новият орган е създаден , за да се изготви
единен набор от Правила във време, когато всяка страна е прилагала различни
правила. Веднъж създаден като пазител на Правилата на Играта, ролята на БМФА е
била и си остава запазването, наблюдението, проучването и, когато е необходимо,
подобрението на Правилата. Футболната игра се разпространява бързо и през 1904 г.
седем държави се срещат в Париж и основават ФИФА - Международната федерация
на футболните асоциации, която се присъединява към БМФА през 1913 г..
БМФА е променял много пъти Правилата от първото им официално издаване през
1863 г. Например засадата е може би най- изменяното Правило, като първоначално
играчът пред топката е бил в положение на засада. Вратарското поле се появява за
първи път през 1869 г., последвано от ъгловите удари през 1872 г., а първият
наказателен удар (дузпа) е бил отсъден през 1891 г. – до 1902 г. той се е изпълнявал
от всяка точка на линията, разположена на 12 ярда (11 метра) от вратата. Решението
от 1912 г. да се забрани вратарите да държат с ръце топката извън наказателното
поле води до увеличаване на броя на головете и от 1920 г. играчите не могат да са в
положение на засада при странични хвърляния.
БМФА постоянно променяха играта и нагласата на тези, които я играят и я
наблюдават. Промяната, забраняваща на вратарите да хващат с ръце умишлено
върнати към тях топки, въведена след световното първенство в Италия през 1990 г., и
правилото от 1998 г., че червени картони се присъждат за сериозни влизания отзад са
добри примери за такива положителни промени.
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През октомври 2010 г. БМФА преразгледа въвеждането на технологията на голлинията (GLT) и се съгласи на двугодишен период за цялостно тестване. През юли
2012 г. БМФА взе историческите решения за одобряването на ТГЛ и използването на
Допълнителни Асистент Съдии.
През март 2016 г. се проведе също историческо Годишно Общо събрание, когато бе
одобрен тестови период на Видео Асистент Съдиите заедно с най-цялостното
преразглеждане на Правилата на играта в историята на БМФА.
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Структура и работа на
Борда на МФА
През 2012 г. БМФА започна процес на реформи, който завърши на 13 януари 2014 г.,
когато БМФА стана автономна асоциация съгласно швейцарското законодателство и
одобри устава, с който се определят целта, структурата и отговорностите на БМФА и
неговите органи. За да се гарантира работата на БМФА да е прозрачна, демократична
и модерна е въведен изпълнителен секретариат, ръководен от секретар на БМФА.
Докато съставът на БМФА остава непроменен, реформата доведе до формирането на
Консултантска група по футбол и Техническа консултантска група, състоящи се от
експерти от всички краища на света на футбола. Тези групи имат за цел
подобряването на процеса на консултации и насърчаването на по-активен подход към
развитието на Правилата.
Ежегодно общо събрание (ЕОС)
Ежегодното общо събрание (ЕОС) се провежда през февруари или март в Англия,
Шотландия, Уелс и Северна Ирландия в строга ротация, като мястото се определя от
ФИФА в годините на провеждане на световно първенство. Решенията на ЕОС относно
Правилата на Играта са задължителни за конфедерациите и националните футболни
асоциации от 1 юни. Въпреки това конфедерациите и националните футболни
асоциации, чийто настоящ сезон или състезание не са приключили до 1 юни може да
отложат влизането в сила на промяната/промените до началото на следващия си
сезон или до края на състезанието; тези, които започват преди 1 юни, може да ги
прилагат веднага след като БМФА е издал официалното циркулярно писмо обявяващо
някакви изменения.
Конфедерациите или националните футболни асоциации не могат да
извършват никакво изменение на Правилата на Играта (включително за
състезания) докато те не бъдат приети от БМФА.
Годишна работна среща (ГРС)
ГРС е подготвителната среща за ЕОС и се провежда през м. ноември. ГРС може да
разглежда въпросите, представени от всяка конфедерация или национална футболна
асоциация и може да одобри експерименти и опити. Въпреки това, промените в
Правилата трябва да бъдат одобрени от Годишното общо събрание.
Технически подкомисия (ТП)
Техническата подкомисия на БМФА се състои от експерти от четирите футболни
асоциации на Великобритания, ФИФА и Борда на МФА, и тя отговаря за разглеждането
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на евентуални промени в Правилата и контролни проучвания, които са одобрени от
ЕОС и ГРС.
Консултативни групи
Футболната консултативна група ( ФКГ) и Техническата консултативна група (ТКГ) се
състоят от експерти от целия свят на футбола, които подкрепят работата на БМФА
относно Правилата на Играта. Те включват бивши играчи, треньори и съдии от
различни конфедерации и футболни органи. ФКГ дава гледната точка на играчи и
треньори, докато ТКГ оценява техническите подробности и възможното въздействие
върху съдийството от изменението на дадено Правило.
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Предистория на
настоящото
преразглеждане на
Правилата на Играта
Основанието за текущото преразглеждане на Правилата на Играта произтича от
протоколите от 127-ото, 128-ото и 129-ото Общо Годишно събрание. Техническата
подкомисия започна работа през есента на 2014 г. и в протокола на 129-ото Общо
събрание от 28 февруари 2015 г. е записано, че :
" ... Целта на преразглеждането е да се направят Правилата на Играта подостъпни и по-лесно разбираеми за всеки във футбола и да се повиши
съгласуваността между разбиране, тълкуване и прилагане."
Преразглеждането е съсредоточено върху това Правилата да съответстват на
съвременната игра на всички нива. Основните области на промяна са:








По-опростена структура – Правилата и Тълкуването на Правилата са
обединени, така че информацията за всяко от Правилата да е на едно и също
място;
Актуализиране на заглавия – някои от Правилата са преименувани, за да
отразяват съдържанието им и да позволят включването на текст, който преди
това не е бил предназначен към това Правило, например Правило 6: "Асистент
съдии" става "Останалите членове на съдийския екип”, което позволява
включването на Четвъртите съдии, Допълнителни Асистент Съдии и т.н.
Английски език и фразеологията – отстранени са ненужни думи и попоследователното използване на думи и фрази прави Правилата поразбираеми, помага за превода и намалява объркването и недоразуменията.
Противоречията и ненужните повторения са отстранени. Сега Правилата са
"неутрални по отношение на пола", което отразява значението на жените във
футбола днес;
Обновено съдържание – някои промени актуализират Правилата в
съответствие със съвременния футбол, например за увеличения брой смени.

Въведени са два важни "нови" раздела;
 Обяснение на Промените в Правилата – този раздел дава "старите" текстове,
"новите" текстове и обяснение за всяка промяна на Правилото;

9



Речник – това е списък на определения на важни думи/фрази, които понякога
са неразбрани и/или трудни за превеждане.

БМФС счита, че тази редакция прави Правилата на Играта по-достъпни и по-лесни за
разбиране от всички участващи или заинтересовани от футбола страни. Това би
трябвало да доведе до по-голяма съгласуваност при разбирането, тълкуването и
прилагането, така че да има по-малко спорове, произтичащи от противоречиви
тълкувания.
БМФА изразява благодарност за работата по тази редакция на Техническата
подкомисия:
• Дейвид Елъри (David Elleray) (Ръководител на проекта, БМФА)
• Нийл Бери (Neale Barry) (Футболната асоциация)
• Жан Пол Бриге (Jean-Paul Brigger) (ФИФА)
• Масимо Бусака (Massimo Busacca) (ФИФА)
• Уилям Кампбъл (William Campbell) (Ирландска футболна асоциация)
• Рей Елингхам (Ray Ellingham) (Футболна асоциация на Уелс)
• Джон Флеминг (John Fleming) (Шотландска футболна асоциация)
• Фернандо Тресако Грация (Fernando Tresaco Gracia) (ФИФА)
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Бележки относно
Правилата на Играта
Промени
Правилата на играта могат да бъдат променяни чрез споразумение между
участващите асоциации-членки и при условие, че са спазени принципите на
настоящите Правила в мачове между играчи на възраст под 16 години, женски отбори,
футболисти-ветерани (над 35 години) и играчи-инвалиди по един или по всички от
следващите начини:
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 над терена
продължителност на полувремената
смени

Други изменения са разрешени само със съгласието на Борда на Международната
футболна асоциация.
Официални езици
Бордът на Международната футболна асоциация публикува Правилата на Играта на
английски, френски, немски и испански език. Ако има разминаване в текста,
достоверен е текста на английски език
Ключ
Основните изменения в Правилата са подчертани и удебелени.
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Правило 01
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01 Игралното поле
1. Покритие на игралното поле
Игралното поле трябва да е изцяло с естествено покритие или (ако правилата на
състезанието позволяват) с изцяло изкуствено покритие освен в случаите, когато
правилата на състезанието позволяват интегрирано комбинация от изкуствени и
естествени материали (хибридна система).
Цветът на изкуственото покритие трябва да е зелен.
Когато се използва изкуствено покритие при мачове от състезания между национални
отбори на асоциациите-членки на ФИФА или мачове от международни клубни
състезания, повърхността трябва да отговаря на изискванията на Програмата на
ФИФА за покритие на футболни терени или международния стандарт за мачове, освен
ако от борда на Международната футболна асоциация не е предоставено специално
разрешение.
2. Маркировка на игралното поле
Игралното поле трябва да е правоъгълно и маркирано с непрекъснати линии, които не
трябва да са опасни Тези линии се включват към областите, които очертават.
На игралното поле трябва да са маркирани единствено линиите, посочени в Правило
1.
Двете по-дълги линии се наричат странични линии. Двете по-къси линии се наричат
линии на вратата.
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 централната 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.
Всички линии трябва да са с еднаква ширина, която не трябва да е повече от 12 см (5
инча). Линиите на вратата трябва да са със същата ширина както страничните и
напречната греди на вратата.
Когато се използва изкуствено покритие, се разрешава използването на други линии,
при условие че те са с различен цвят и са ясно различими от футболните линии.
Играч, извършващ неправомерно маркиране на игралното поле, трябва да бъде
предупреден за неспортсменско поведение. Ако съдията забележи, че това се
14

извършва по време на мача, играчът се предупреждава при следващото излизане на
топката от игра.
3. Размери
Дължината на страничната линия трябва да бъде по-голяма от дължината на линията
на вратата.
Дължина (странична линия):
Дължина (линия на вратата):

минимум
максимум
минимум
максимум

90 м
120 м
45 м
90 м

(100 ярда)
(130 ярда)
(50 ярда)
(100 ярда)

100 м
110 м
64 м
75 м

(100 ярда)
(120 ярда)
(70 ярда)
(80 ярда)

4. Размери за международни мачове
Дължина (странична линия):
Дължина (линия на вратата):

минимум
максимум
минимум
максимум

При тези състезания дължината на линията на вратата и на страничната линия трябва
да бъде в рамките на горепосочените размери.
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5. Вратарско поле
Начертават се две линии перпендикулярно на линията на вратата, 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 трета линия,
която е начертана успоредно на линията на вратата. Зоната, която е очертана от тези
линии и линията на вратата, представлява вратарското поле.
6. Наказателно поле
Начертават се две линии перпендикулярно на линията на вратата, 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.
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В границите на наказателното поле се маркира точка за изпълнение 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 наказателен удар.
7. Зона за изпълнение на ъглови удари (корнери)
Зоната за изпълнение на ъглови удари се определя от дъга (четвърт окръжност) с
радиус 1 метър (1 ярд) от флагчетата във всеки ъгъл, очертана навътре в игралното
поле.
Ъгловите флагчета са задължителни.
Колчето за ъгловото флагче трябва да е с височина не по-малко от 1.5 м (5 фута)
височина и да не завършва с остър връх.

радиус на зоната за ъглов удар – 1 м (1 ярд)

Линиите не трябва да бъдат
по-широки от 12 см / 5 инча

8. Флагчета за изпълнение на ъглови удари
Във всеки един от ъглите на игралното поле трябва да бъде поставено колче с
незаострен връх и височина не по-малко от 1.50 м (5 фута), на което се закача флагче.
Флагчета могат да бъдат монтирани и от двата края на централната линия, на
разстояние не по-малко от 1 м (1 ярд) зад страничната линия.
9. Техническа зона
Техническата зона, отнасяща се за срещи, които се играят на стадиони с
резервни скамейки, предназначени за официални лица и резервни състезатели на
двата отбора, е описана по-долу:
•
Границите на техническата зона трябва да бъдат разположени на 1 м
(един ярд) от двете страни на резервната скамейка и да продължават към терена на
разстояние до 1 м (един ярд) от страничната линия;
• Препоръчва се границите на техническата зона да бъдат обозначени с
маркировка;
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•
•

броят на лицата, на които е разрешено да присъстват в техническата зона, се
определя от правилата на турнира
Имащите право да стоят в техническата зона:

се определят преди началото на мача, в съответствие с правилата на
турнира

трябва да се държат по отговорен начин;

нямат право да напускат границите на техническата зона, с изключение
на извънредни обстоятелства, например когато се налага физиотерапевт
или лекар да влезе на терена, за да помогне на контузен състезател,
след разрешение от страна на съдията

Разрешава се само на едно лице в даден момент да дава технически
инструкции на състезателите.

10. Врати
Вратите трябва да бъдат монтирани в средата на всяка от линиите на вратата.
Вратите се състоят от две странични греди, които са разположени вертикално на
еднакво разстояние от ъгловите флагчета и са съединени отгоре от хоризонтална
напречна греда. Страничните греди и напречната греда трябва да са изработени от
одобрен материал. Те трябва да са с квадратно, правоъгълно, кръгло или елипсовидно
сечение и не трябва да са опасни за играчите.
Разстоянието между вътрешната страна на страничните греди трябва да бъде 7.32 м
(8 ярда), а разстоянието между долния край на напречната греда и земята трябва да
бъде 2.44 м (8 фута).
Положението на гредите на вратите спрямо гол-линията трябва да бъде съгласно
дадените по-долу графики.
Страничните и напречната греда трябва да бъдат боядисани с бяла боя и да са с
еднаква ширина и дебелина, която да не надвишава 12 см (5 инча).
Ако напречната греда бъде отместена или се счупи, играта се спира, докато гредата не
бъде поправена или заменена. Ако не може да бъде поправена, мачът трябва да бъде
прекратен. Напречната греда не може да се заменя с въже или с гъвкав или опасен
материал. Играта се подновява със съдийска топка. Към вратите и земята зад тях
могат да бъдат прикрепени мрежи; те трябва да бъдат правилно прикрепени и не
трябва да пречат на вратаря.
Безопасност
Вратите (включително преносимите врати) трябва да бъдат здраво закрепени към
земята.
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Положението на страничните греди по отношение на линията на вратата трябва да е в
съответствие с графиката по-горе.

11. Технология на Гол-линията (ТГЛ)
Системите за ТГЛ може да се използват за потвърждаване отбелязването на гол и
подпомагане решението на съдията.
Когато се използва ТГЛ могат да бъдат разрешени промени в рамката на вратата в
съответствие със спецификациите, предвидени в Програмата за качество на ФИФА за
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ТГЛ и с Правилата на Играта. Използването на ТГЛ трябва да бъде предвидено в
правилата на турнира.
Принципи на ТГЛ
ТГЛ се отнася единствено за гол-линията и се използва само за да се определи дали
има отбелязан гол.
Определянето на това дали е отбелязан гол трябва да бъде незабавно и автоматично
потвърдено в рамките на една секунда от системата за ТГЛ само към членовете на
съдийския екип (чрез часовника на съдията, чрез вибрация и визуален сигнал).
Изисквания и спецификации на ТГЛ
Ако в мачовете от състезанието се използва ТГЛ, организаторите на срещата трябва
да осигурят системата да е сертифицирана съгласно един от следните стандарти:




FIFA Quality PRO
FIFA Quality
IMS – INTERNATIONAL MATCH STANDARD

Независима институция за тестване трябва да провери точността и функционалността
на системите на различните доставчици на технологии в съответствие с
Ръководството за провеждане на тестване. Ако технологията не функционира в
съответствие с Ръководството за провеждане на тестване, съдията не трябва да
използвате системата за ТГЛ и трябва да съобщи за това на съответния орган.
Когато се използва ТГЛ, съдията трябва да тества функционалността на технологията
преди мача, както е посочено в Програмата за качество на ФИФА за Ръководството за
провеждане на тестване за ТГЛ.
12. Търговска реклама
Не се разрешава никаква форма на търговска реклама, независимо дали реална или
виртуална, на игралното поле, в зоната зад вратите, ограничена от мрежите или в
техническата зона, или на земята на разстояние до 1 м (1 ярд) от линиите,
ограничаващи игралното поле, от момента, в който отборите влизат на игралното поле
до момента в който напускат игралното поле на полувремето и от момента, в който
отборите отново влязат на игралното поле до края на мача. Рекламиране не е
разрешено върху вратите, мрежите, колчетата за ъглови флагчета или самите
флагчета и никакво допълнително оборудване (камери, микрофони и т.н.) не може да
се прикрепя към тези елементи.
В допълнение изправените реклами трябва да бъдат най-малко:
•
•

на 1 метър (1 ярд) от страничните линии на игралното поле
на същото разстояние от гол-линията и от дълбочината на мрежата на
вратата
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•

1 м (1 ярд) от мрежата на вратата

13. Лога и емблеми
Възпроизвеждането, независимо дали реално или виртуално, на представителните
лога или емблеми на ФИФА, конфедерации, национални футболни асоциации,
турнири, клубове или други органи, е забранено на игралното поле, мрежите на
вратите и зоните, които те обхващат, вратите и колчетата за ъглови флагчета докато
мача се играе. Те са разрешени върху плата на ъгловите флагчета.
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Правило 02
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02 Топката
1. Качество и размери
Всички топки трябва да са:






Със сферична форма
Изработена от 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 атмосфери (600-1100
г/см2) при морско равнище (8.5 либри/квадратен инч – 15.6 либри/квадратен
инч).

На всички топки, използвани в мачовете, играни в официален турнир, организиран под
егидата на ФИФА или конфедерациите, трябва да има едно от следните обозначения:

• FIFA Quality PRO

• FIFA Quality

• IMS – INTERNATIONAL
MATCH STANDARD

Топки, имащи предишните знаци за качество, като например " FIFA Approved
(Одобрено от ФИФА)", "FIFA Inspected (Проверено от ФИФА)" или " International
Matchball Standard (Международен Стандарт за топка за мач)", могат да бъдат
използвани в горепосочените състезания до 31 юли 2017 г.
Всеки знак показва, че топката е била официално тествана и отговаря на
специфичните технически изисквания за тази марка, които са в допълнение към
минималните спецификации, предвидени в Правило 2 и трябва да бъдат одобрени от
БМФА. Институциите, извършващи изпитванията, са предмет на одобрение от ФИФА.
Където се използва Технологията на гол линията (ТГЛ), топките с вградената
технология трябва да носят една от изброените по-горе маркировки за качество.
Състезанията на Националните футболни асоциации могат да изискват използването
на топки, имащи една от тези маркировки.
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В мачовете, играни в официален турнир, организиран под егидата на ФИФА,
конфедерациите или националните футболни асоциации, не е разрешена никаква
форма на търговска реклама по топката, с изключение на логото/емблемата на
турнира, организатора на турнира и търговската марка на упълномощения
производител. Правилата на турнира могат да ограничат размера и броя на такива
обозначения.
2. Подмяна на дефектна топка
Ако топката е дефектна:
•
•

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

Ако топката дефектира при начален удар, удар от вратата, ъглов удар, свободен удар,
наказателен удар или странично хвърляне, съответният удар се повтаря.
Ако топката дефектира по време на изпълнението на наказателен удар или на удар от
точката за изпълнение на наказателен удар, докато се придвижва напред и преди да
докосне играч, напречната греда или страничните греди, наказателният удар трябва да
се повтори.
По време на игра топката не може да бъде подменяна без разрешението на съдията.
3. Допълнителни топки
Допълнителни топки, които отговарят на изискванията на Правило 2, могат да бъдат
разположени около игралното поле и използването им става под контрола на съдията.
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Правило 03
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03 Играчите
1. Брой на играчите
В играта участват два отбора, всеки от които се състои от не повече от единадесет
играчи, един от които е вратар. Срещата не може да започне или продължи, ако броят
на играчите от даден отбор е по-малък от седем.
Ако един отбор има по-малко от седем състезатели, защото един или повече играчи
преднамерено са напуснали игралното поле, съдията не е длъжен да спре играта и
може да бъде приложен авангаж, но мачът не трябва да се възобновява след като
топката излезе от игра, ако някой от отборите не разполага с минималния брой от поне
седем състезатели.
Ако в правилата на турнира е посочено, че всички играчи и резервни играчи трябва да
бъдат вписани в тимовия лист преди началото на мача и даден отбор започне мача с
по-малко от единадесет играчи, само тези играчи и резервни играчи, които са вписани
в тимовия лист могат да вземат участие в мача след тяхното пристигане.
2. Брой смени
Официални състезания
По време на срещи от официални състезания, организирани под егидата на ФИФА,
конфедерациите или асоциациите-членки, могат да бъдат извършени максимум три
смени на състезателите.
В регламента на състезанието трябва да бъде уточнен броя на вписаните резервни
състезатели – от 3 до максимум 12.
Други срещи
По време на срещи между националните А-отбори максимално допустимият брой
смени е шест.
При всички останали срещи могат да се използват повече смени, 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.
Ротационни смени
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Използването на смени на ротационен принцип са разрешени само в най-ниските нива
(масовия футбол/ футбол за развлечение), като това трябва да се съгласува с
националната футболна асоциация.
3. Процедура по извършване на смените
Имената на резервните играчи трябва да бъдат дадени на главния съдия преди
началото на срещата. Резервни играчи, чиито имена не са вписани предварително, не
могат да участват в срещата.
За да бъде сменен даден играч с резервен играч трябва да бъдат спазени следните
условия:






Главният съдия трябва да бъде уведомен преди да бъде извършена
дадена смяна
Състезателят, който ще бъде заменен получава разрешение от съдията
да напусне игралното поле, освен ако вече не е извън него
Смененият състезател не е длъжен да напусне игралното поле от
централната линия. Той не може да вземе повече участие в срещата,
освен ако правилата на турнира не позволяват това
Ако състезател, който трябва да бъде сменен, откаже да напусне
игралното поле, играта продължава.

Резервният състезател влиза единствено:





при спряна играта
до централната линия
след като състезателят, когото той сменя, е напуснал терена
след като съдията е дал сигнал

Смяната е завършена, когато резервния състезател влезе на игралното поле; от този
момент нататък той става играч, а играчът става сменен състезател.
Влизащ като смяна състезател може да поднови играта (от ългов удар, странично
хвърляне и др.) само ако вече е бил стъпил на игралното поле.
Ако дадена смяна бъде извършена по време на почивката между двете полувремена
или преди допълнителното време, процедурата трябва да бъде изпълнена преди
подновяването на играта.
Всички сменени и резервни състезатели са в правомощията на съдията независимо
дали са в игра или не.
4. Смяна на вратаря
Всеки един от състезателите може да смени вратаря, при условие че:



главния съдия бъде уведомен преди извършването на смяната
смяната се извършва при спряна игра
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5. Нарушения и санкции
Ако вписан резервен състезател започне мача вместо вписан титуляр и съдията не е
уведомен за тази смяна:






съдията позволява на вписания резервен състезател да продължи да играе;
срещу вписания резервен състезател не се предприема никаква дисциплинарна
санкция;
вписаният титуляр може да стане вписан резервен състезател;
броят на смените не се намалява;
съдията докладва за инцидента на компетентните органи;

Ако даден състезател замени вратаря, без преди това да е получил разрешение от
главния съдия:
•
•

съдията разрешава играта да продължи
предупреждава двамата играчи при следващото излизане на топката от игра

При други нарушения на това Правило:
•
•

играчите получават предупреждение
играта се подновява с изпълнение на непряк свободен удар от мястото, където
се е намирала топката в момента на спиране на играта

6. Отстраняване на играчи и резервни състезатели
Състезател, който е бил отстранен:
•
•

•

преди предоставянето на тимовия лист на отбора, не може да бъде вписан в
него под каквато и да е форма;
след като е бил вписан в тимовия лист на отбора и преди началния удар на
срещата, може да бъде заменен от вписан резервен състезател, на чието място
не може да бъде вписан нов резервен състезател; броят на смените, които
отборът може да направи, не се намалява;
след започването на мача не може да бъде заменен.

Вписан резервен състезател, който е отстранен преди или след началния удар не
може да бъде заменен.
Допълнителни лица на игралното поле

7.

Треньорът и другите длъжностни лица, записани в тимовия лист, (с изключение на
състезатели или резервни състезатели) са официални лица на отборите. Всеки, който
не е вписан в тимовия лист като състезател, резервен състезател или длъжностно
лице на отбор, е външно лице.
Ако официално лице на отбор, резервен състезател, сменен състезател, отстранен
състезател или външно лице, навлезе на игралното поле, съдията трябва:
•

да спре играта само ако има намеса в играта
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•

да отстрани лицето, когато играта спре

•

да предприеме съответните дисциплинарни мерки.

Ако играта е спряна и намесата е била от:
•

•

официално лице на отбора, резервен състезател или отстранен състезател,
играта се подновява с пряк свободен удар или наказателен удар
външно лице, играта се подновява със съдийска топка.

Ако топката отива във вратата и намесата не пречи на играч на защитаващия се отбор
да играе с нея, то ако тя влезе във вратата голът трябва да бъде признат, дори ако
топката е била докосната от нарушителя, освен ако след контакта тя не влезе в
противниковата врата.
Състезател извън игралното поле

8.

Ако, след напускането на игралното поле с разрешение на съдията, състезател влезе
отново без разрешение на съдията, съдията трябва:
•
•
•

да спре играта ( не веднага, ако състезателя не се намесва в играта или ако
може да се приложи авантаж )
да предупреди състезателя за влизане на игралното поле без разрешение
да нареди на състезателя да напусне игралното поле

Ако съдията спре играта, тя трябва да бъде подновена:
•

•

с непряк свободен удар от мястото, където се е намирала топката в момента
на спиране на играта или
в съответствие с Правило 12, ако състезателят наруши това Правило

Състезател, който напуска терана като част от играта, не извършва нарушение на
правилата на играта.
Гол, отбелязан докато на игралното поле се намира допълнително лице

9.

Ако, след като е отбелязан гол, съдията осъзнае, преди играта да бъде подновена, че
в момента на отбелязването му на игралното поле се е намирало допълнително лице:
•

съдията трябва да отмени гола, ако допълнителното лице е било:
 състезател, резервен състезател, сменен състезател, отстранен
състезател или длъжностно лице на отбора, който е отбелязал гола;
 външно лице, което се е намесило в играта, освен ако голът е в резултат
на обстоятелства, описани по-горе в раздела „допълнителни лица на
игралното поле”.

Играта се подновява с удар от вратата, ъглов удар или съдийска топка.
•

съдията трябва да признае гола, ако допълнителното лице е било:
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състезател, резервен състезател, сменен състезател, отстранен състезател
или длъжностно лице на отбора, който е допуснал гола;
външно лице, което не се е намесило в играта

При всички случаи, съдията трябва да отстрани допълнителното лице от игралното
поле.
Ако след като е бил отбелязан гол и играта е подновена, съдията осъзнае, че на
игралното поле е имало допълнително лице при отбелязването на гола, голът не може
да бъде отменен. Ако допълнителното лице все още е на игралното поле, съдията
трябва:
•
•
•

да спре играта;
да отстрани допълнителното лице;
да поднови играта със съдийска топка или свободен удар според случая;

Съдията трябва да докладва за инцидента на съответните органи.
10. Капитанът на отбора
Капитанът на отбора няма специален статут или привилегии, но има степен на
отговорност за поведението на отбора.
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04 Екипировка на
играчите
1. Безопасност
Състезател не може да използва опасна екипировка или да е облечен в нещо, което е
опасно за тях самите или за другите състезатели.
Всички видове бижута (огърлици, пръстени, гривни, обеци, кожени ленти, гумени ленти
и др.) са забранени и трябва да бъдат отстранени. Не се допуска използването на
лепенки за покриването на бижутата.
Състезателите трябва да бъдат проверени преди началото на мача, а резервните
състезатели – преди да влязат на игралното поле. Ако даден играч е облечен с или
използва неразрешена/опасна екипировка или бижута, съдията трябва да нареди на
състезателя:



да свали въпросния артикул
да напусне игралното поле при следващото спиране на играта, ако играчът не е
в състояние или не желае да се съобрази с нареждането

Състезател, който откаже да се съобрази или отново носи артикула трябва да бъде
предупреден.
2. Задължителна екипировка
Задължителната екипировка на състезателите се състои от следните отделни части:
•
•
•

•
•

фланелка с ръкави
гащета
Чорапи – ако се използва лепенка или друг материал върху чорапите, те трябва
да са със същият цвят като този на частта от чорапа, върху който е поставена
или го покрива
Предпазни кори – трябва да бъдат изработени от подходящ материал,
осигуряващ защита и да бъдат покрити от чорапите
Футболни обувки

Вратарите може да са облечени с долнище на анцуг.
Състезател, чиято обувка или предпазна кора са били случайно загубени, трябва да ги
замени във възможно най-кратък срок, но не по-късно от следващото излизане на
топката от игра; ако преди това състезателят играе с топката и/или е отбелязал гол,
голът се зачита.
3. Цветове
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•
•
•

Двата отбора трябва да са облечени в цветове, които ясно ги отличават един от
друг и от членовете на съдийския екип
Всеки вратар трябва да е облечен в цветове, които го отличават от останалите
състезатели и от членовете на съдийския екип
Ако фланелките на двамата вратари са с еднакъв цвят и никой от тях няма
друга фланелка, съдията разрешава срещата да се играе.

Фланелките под основната фланелка трябва да са със същия цвят както цвета на
ръкавите на фланелката /клиновете трябва да са със същия цвят както основния цвят
на гащетата или подгъва им – играчите от един отбор трябва да носят клинове с
еднакъв цвят.
4. Друга екипировка
Безопасни предпазни средства, като например шапки, маски за лице, наколенки и
протектори за ръцете, изработени от мек, лек подплатен материал са разрешени, както
и шапки за вратарите и спортни очила.
Когато се използват ленти за глава, те трябва:
•

да са черни или със същия основен цвят като фланелката (като
състезателите от един отбор трябва да носят ленти с еднакъв цвят)

•

да бъдат в съответствие с професионалния външен вид на екипировката на
състезателя

•

да не бъдат прикрепени към фланелката

•

да не бъдат опасни за облеклото на състезателя или за всеки друг състезател
(например отварящ/ затварящ се механизъм около врата)

•

да нямат част/части, които се издават над повърхността (изпъкнали
елементи)

Не се разрешава използването на никакви форми на електронна комуникация между
играчите (включително резервни играчи/сменени играчи и отстранени играчи) и/или
техническия щаб.
Когато се използват високо технологични системи за проследяване (ЕРТS), (при
наличие на съгласие от страна на националния футболен асоциация / организатора на
състезанието):
•
•

те не трябва да бъдат опасни
не
се
разрешава
информацията
и
данните,
постъпващи
от
устройствата/системите да се получават или да се използват в техническата
зона по време на мача
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Екипировката, не трябва да има никакви политически, религиозни или лични лозунги,
изявления или изображения. Състезателите не трябва да показват бельо, на което има
политически, религиозни, лични лозунги, изявления или изображения или реклама,
които са различни от логото на производителя. За всяко нарушение състезателят
и/или отборът ще бъдат санкционирани от организатора на състезанието,
националната футболна асоциация или от страна на ФИФА.
5. Нарушения и санкции
За всяко нарушение на това Правило, играта не трябва да се спира, а състезателят:
•
•

се инструктира от съдията да напусне игралното поле, за да оправи
екипировката си
трябва да напусне игралното поле при следващото спиране на играта, освен ако
вече не е оправил екипировката си

Състезател, който напуска игралното поле, за да оправи или да смени екипировката
си, трябва:
•
•

член на съдийския екип да провери екипировката му, преди да разреши
завръщането му на игралното поле
да се върне на игралното поле само с разрешението на съдията (което може да
бъде дадено по време на игра)

Състезател, който влезе на терена без разрешение, получава предупреждение и ако
играта бъде спряна за даването на предупреждението, се отсъжда непряк свободен
удар от мястото, където се е намирала топката в момента на спиране на играта.
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05 Съдията
1. Правомощия на съдията
Всяка футболна среща се ръководи от съдия, който има пълната власт да прилага
Правилата на Играта по отношение на срещата.
2. Решения на съдията
Решенията се вземат съобразно най-добрата преценка на съдията по Правилата на
Играта и "Духа на Играта" и се базират на мнението на съдията, който има правото да
предприеме необходимите действия в рамките на Правилата на Играта.
Решенията на съдията по отношение на факти, свързани с играта, включително дали е
отбелязан гол или не е отбелязан гол и за резултата от мача, са окончателни.
Съдията не може да промени решението си, осъзнавайки, че то е неточно или по съвет
на друг член на съдийския екип, ако играта е подновена или съдията е дал сигнал за
края на първото или второто полувреме на срещата (включително продълженията) и е
напуснал игралното поле или е прекратил срещата.
Ако един съдия временно не е в състояние да изпълнява своите задължения, играта
може да продължи под ръководството на останалите членове на съдийския екип до
следващото излизане на топката от игра.
13. Права и задължения
Съдията:
•
•

прилага Правилата на Играта
ръководи срещата с помощта на останалите членове на съдийския екип

•

следи за изтеклото време, води бележки за срещата и предоставя на
съответните органи доклад за срещата, включително информация за
дисциплинарни действия и други инциденти, случили се преди, по време на
срещата или след срещата

•

съблюдава и/или показва подновяването на играта

Предимство (Авантаж)
•

позволява играта да продължи, когато е извършено нарушение и отборът,
срещу когото е извършено нарушението, ще извлече предимство от това играта
да не се спира, и наказва извършеното нарушение, ако предполагаемото
предимство не бъде реализирано в този момент или в рамките на няколко
секунди.
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Дисциплинарни действия
•

наказва по-сериозното нарушение откъм санкция, подновяване на играта,
физическата тежест и тактическо влияние при поне две едновременни
нарушения

•

предприема дисциплинарни действия срещу състезателите,
нарушения, изискващи предупреждение и отстраняване от игра

•

има право да предприеме дисциплинарни мерки от момента, в който излиза
да инспектира игралното поле преди срещата, до напускането на игралното
поле след края на срещата (включително при изпълнение на удари от точката
за изпълнение на наказателен удар за излъчване на победител). Ако, преди да
влезе на терена в началото на мача, играч извърши нарушение, което изисква
отстраняване от играта, съдията има право да не допусне състезателя да
участва в срещата (вж. Правило 3.6 ); Съдията трябва да докладва за всяко
друго неуместно поведение.

•

има право да показва жълти или червени картони от момента на влизане на
игралното поле в началото на мача до завършването на мача, включително по
време на почивката между двете полувремена, през продълженията и при
изпълнението на удари от точката за изпълнение на наказателен удар
предприема действия срещу официалните лица на отбора, които не се държат
по подходящ начин и може да ги отстрани от игралното поле и от неговата
непосредствена близост
действа съгласно мнението на останалите членове на съдийския екип по
отношение на инциденти, които са останали извън полезрението му.

•

•

извършили

Контузии
•

позволява играта да продължи, докато топката не излезе от игра, ако даден
състезател е само леко контузен

•

спира играта, ако даден състезател е сериозно контузен и осигурява
извеждането му от игралното поле. Контузеният състезател не може да бъде
лекуван на терена и може да влезе отново само след като играта е подновена;
ако топката е в игра, повторното влизане трябва да бъде от страничната линия,
но ако топката е извън игра, влизането може да бъде от всяка линия на
игралното поле. Изключения от изискването за напускане на игралното поле
има само когато:


е контузен вратар



вратар и полеви играч са се сблъскали и се нуждаят от незабавно
внимание



играчи от един отбор са се сблъскали и се нуждаят от незабавно
внимание



е настъпила тежка контузия
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състезател е контузен в резултат на физическо нарушение, за което на
противника е отправено предупреждение или е отстранен (например
безразсъдно нарушение или сериозна груба игра), и медицинската
помощ е извършена бързо

•

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 и по екипировката няма кръв

•

ако съдията е разрешил на лекарите и/или на носачите с носилка да влязат на
терена, състезателят трябва да напусне игралното поле на носилка или
вървейки. Състезател, който не се съобрази с изискванията, трябва да бъде
предупреден за неспортсменско поведение

•

ако съдията е решил да предупреди или отстрани даден играч, който е
контузен и трябва да напусне игралното поле за получаване на медицинска
помощ, трябва да покаже картона преди напускането на играча

•

ако играта не е спряна поради друга причина, или ако претърпяната контузия
от играча не е в резултат на нарушение на Правилата на Играта, играта се
подновява със съдийска топка.

Външна намеса
•

спира или прекратява мача за всякакви нарушения на Правилата или поради
външна намеса, като например ако:


Осветлението е незадоволително



Предмет, хвърлен от зрител удари лице от съдийския състав, играч
или лице от спортно-техническия екип на отбор, съдията може да
продължи мача или да го спре или прекрати в зависимост от
сериозността на инцидента



Зрител свири със свирка, която пречи на играта – играта се спира и
подновява отново със съдийска топка



Допълнителна топка, друг предмет или животно влезе на терена по
време на мача, съдията трябва:
–

Да спре играта (и да я поднови със съдийска топка), само ако това
пречи на играта, освен ако топката отива към вратата и намесата не
пречи на играч на защитаващия отбор да играе с нея, като гола се
признава, ако топката влезе във вратата, (дори ако има контакт с
нея), освен в случая, когато топката влезе във вратата на противника.

–

Да позволи играта да продължи, ако намесата не пречи на играта и
да отстрани причинителя на тази намеса при първа възможност.
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•

Да не позволява неупълномощени лица да навлизат на игралното поле.

14. Екипировка на съдията
Задължителна екипировка:
•
•
•
•

Свирка/Свирки
Часовник/часовници
Червени и жълти картони
Бележник (или друго средство за водене на записки от мача)

Друга екипировка
На съдиите може да се разреши да използват:
•
•

Оборудване за комуникация с останалите членове на съдийския екип –
зумер/флаг със звуков сигнал, слушалки и др.
EPTS или друго оборудване за наблюдаване на физическото състояние.

На съдиите и на останалите членове на съдийския екип е забранено да носят бижута
или други електронни устройства.

15. Съдийски сигнали
Относно одобрените съдийски сигнали направете справка с графиките.
В допълнение към настоящия сигнал с "две ръце" за авантаж, сега е разрешен
подобен сигнал "с една ръка", тъй като не винаги е лесно за съдиите да тичат с две
протегнати ръце.

Непряк свободен удар

Пряк свободен удар
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Предимство (Авантаж) (1)

Предимство (Авантаж) (2)

Наказателен удар

Червен и Жълт картон
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Ъглов удар

Удар от вратата

3. Отговорности на членовете на съдийския екип
Съдията или друг член на съдийския екип не носи отговорност за:
•

•
•

каквито и да било контузии, понесени от състезатели, официални 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
стандартните процедури за провеждане, изиграване и ръководене на футболни
срещи.
Тези отсъждания може да включват:

•

•

решение, че състоянието на игралното поле или прилежащите съоръжения,
както и метеорологичните условия позволяват или не позволяват срещата да
бъде проведена
решение срещата да бъде прекратена поради някаква причина

•

решение относно пригодността на оборудването и топката използвани по
време на срещата

•

решение да бъде или да не бъде спряна срещата поради намеса от страна на
зрителите или каквито и да било проблеми в зрителските сектори
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•

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 изиска контузен играч 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 правомощията 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, съгласно изискванията на ФИФА,
правилата или правилника на конфедерацията, асоциацията-членка или лигата,
в рамките на който се провежда срещата
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Правило 06
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06 Останалите членове на
съдийския екип
Останалите членове на съдийския екип (двама помощник съдии, четвъртия съдия,
двама допълнителни помощник съдии и резервен помощник съдия), могат да бъдат
назначени за мача. Те ще подпомагат съдията при ръководенето на мача в
съответствие с Правилата на Играта, но окончателното решение винаги ще се взема
от съдията.
Членовете на съдийския екип работят под ръководството на съдията. В случай на
неправомерно вмешателство или неадекватно поведение, съдията ги освобождава от
задълженията им и изготвя доклад до съответните органи.
С изключение на резервния помощник съдия, те подпомагат съдията при нарушения,
когато имат по-добра видимост в сравнение с него и трябва да представят доклад до
съответните органи за всяко сериозно нарушение или друг инцидент, възникнали
извън полезрението на Съдията и останалите членове на съдийския екип. Те трябва
да съдействат на съдията и другите членове на съдийския екип при изготвянето на
всеки доклад.
Членовете на съдийския екип помагат на съдията при проверката на игралното поле,
топките и екипировката на състезателите (включително и дали проблемите са били
отстранени), както и при времеизмерването, статистиката относно голове, нарушения и
т.н.
В правилата на състезанието ясно трябва да е посочено кой сменя някой от съдиите,
който не е в състояние да започне или продължи мача. В частност трябва да е ясно
дали, ако съдията не е в състояние да продължи, го сменя четвъртия съдия, старши
асистента или старши допълнителния асистент съдия.
1. Асистент съдии
Те посочват кога:
•

топката изцяло е напуснала игралното поле и кой отбор има право да изпълни
ъглов удар, удар от вратата или странично хвърляне

•

играч, намиращ се в положение на засада, може да бъде санкциониран

•

е поискана смяна

•

при изпълнение на дузпи дали вратарят се е придвижил напред преди топката
да бъде ритната, както и да установят дали топката е пресякла линията на
вратата; когато са назначени допълнителни асистент съдии асистентите при
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наказателен удар застават на линията на точката за изпълнение на наказателен
удар.
Помощта на асистент съдията включва също наблюдение на процедурата по смяна на
състезателите.
Помощник съдията може да влезе на игралното поле, за да помогне при
контролирането на разстоянието от 9.15 м (10 ярда).
2. Четвърти съдия
Помощта на четвъртия съдия включва също:
•
•
•
•
•
•

упражняване контрол на процедурата по смяна
проверка екипировката на играча/резервния играч
обратното влизане на играч да става след сигнала/разрешението на съдията
контрол на резервните топки
посочване минималния размер на добавеното от съдията време в края на всяко
полувреме (включително и в края на продълженията, ако има такива)
информиране на съдията за безотговорно поведение от страна на лице в
техническата зона

3. Допълнителни асистент съдии
Допълнителните асистент съдии могат да посочат:
•
•
•

кога топката изцяло е преминала гол-линията, включително кога е отбелязан
гол;
кой отбор има право да изпълни ъглов удар или удар от вратата;
дали при изпълнение на дузпи вратарят се е придвижил напред преди топката
да бъде ритната, както и дали топката е пресякла линията на вратата;

4. Резервен помощник съдия
Единственото задължение на резервния асистент съдия е да замести асистент
съдията или четвъртия съдия, когато не е в състояние да продължи.
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Смяна
4. Сигнали на асистент съдията

Свободен удар в полза на атакуващия отбор

Свободен удар в полза на защитаващия
отбор
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Странично хвърляне в полза на атакуващия
отбор

Странично хвърляне в полза на
защитаващия отбор

Ъглов удар

Удар от вратата
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Засада

Засада от близката страна на игралното
поле

Засада в средата на игралното поле

Засада от далечната страна на
игралното поле

5. Сигнали на допълнителния помощник съдия
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Гол (когато топката много ясно е преминала линията на вратата)
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07 Продължителност на
мача
1. Периоди на играта
Всяка среща се състои от две полувремена, като всяко от тях има продължителност 45
минути, освен ако не бъде договорено друго между съдията и двата отбора преди
началото на мача и това не противоречи на правилата на състезанието.
2. Почивка между двете полувремена
Състезателите имат право на почивка между полувремената, която не може да бъде
по-дълга от 15 минути.
Времетраенето на почивката между двете полувремена трябва да бъде
регламентирано от правилата на състезанието и може да бъде променяно само с
разрешението на съдията.
3. Добавено време
Времетраенето на всяко едно от полувремената може да бъде удължено поради
загуба на време през въпросното полувреме в резултат на:
•
•
•
•
•
•

смени
определяне степента на сериозност на контузия и/или отстраняването на
контузен състезател
загубено време
дисциплинарни санкции
спиране за пиене на напитки или поради други медицински причини, разрешени
от правилата на състезанието
всяка друга причина, включително всяко значимо забавяне при подновяването
на играта (напр. празнуване при отбелязването на гол)

Четвъртия съдия показва в края на последната минута на всяко полувреме
минималното допълнително време, определено от съдията. Допълнителното време
може да се увеличи от съдията, но не и да се намали.
Съдията не трябва да компенсира грешка при отчитането на времето през първото
полувреме чрез промяна на продължителността на второто полувреме .
4. Наказателни удари
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Ако трябва да бъде изпълнен или повторно изпълнен наказателен удар,
времетраенето на полувремето се удължава, докато не бъде завършено изпълнението
му.
5. Прекратен мач
Прекратените мачове се преиграват, освен ако правилата на състезанието или
организаторите не предвиждат друго.

52

Правило 08
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08 Начало и подновяване
на играта
Началният удар се използва за започване на двете полувремена, на продълженията
на срещата, както и за подновяване на играта след отбелязване на гол. Свободен удар
(пряк или непряк), наказателен удар, странично хвърляне, удар от вратата и ъглов
удар са другите начини за подновяване на играта (вж. Правила 13-17). Съдийската
топка е начин за подновяване, когато съдията спира играта по причина, неупомената
другаде в Правилата на играта и не изисква някое от горепосочените подновявания.
Ако бъде извършено нарушение, докато топката не е в игра, това не променя начина
на подновяване на играта.
1. Начален удар
Процедура
•
•
•
•
•

отборът, който спечели жребия избира коя врата да атакува през първото
полувреме
противниковият отбор изпълнява началния удар
отборът, който е спечелил жребия преди началото на срещата, изпълнява
начален удар за започване на второто полувреме
през второто полувреме на срещата отборите сменят местата си и вратите,
които атакуват
след като някой от отборите отбележи гол, началният удар се изпълнява от
противниковия отбор.

При всеки начален удар:
•
•
•
•
•
•

Всички състезатели трябва да се намират в своята половина от игралното поле
Противниците на отбора, който изпълнява начален удар, трябва да са на поне
9.15 м (10 ярда) от топката, докато тя не влезе в игра
Топката трябва да бъде поставена неподвижно в центъра на терена
Съдията трябва да даде сигнал
Топката е в игра след като бъде ритната и се придвижи „явно”
От начален удар гол може да бъде отбелязан директно само срещу
противниковия отбор

Нарушения и санкции
Ако състезателя, изпълнил началния удар, докосне топката повторно, преди тя да е
била докосната от друг състезател, се отсъжда непряк свободен удар за
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противниковия отбор (или пряк свободен удар, ако топката е била преднамерено
докосната с ръка).
При други нарушения на процедурата по изпълнение на началния удар той трябва да
се изпълни отново.
2. Съдийска топка
Процедура
Съдията пуска топката на мястото, където тя се е намирала в момента на спиране на
играта освен, когато играта е спряна във вратарското поле. В този случай съдията
пуска топката на линията 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.
Всеки играч може да участва в борбата за топката (включително и вратарите). 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, както и да „управлява“ (напр. „указва“) изхода от нея.
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 съдийската топка влезе във вратата без да докосне поне двама играчи, играта се
подновява с:
•
•

удар от вратата, ако влезе във вратата на противника;
с ъглов удар, ако влезе в собствената врата
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09 Топка в игра и вън от
игра
1. Топка вън от игра
Топката е вън от игра, когато:
•
•

с целия си обем е пресякла линията на вратата или страничната линия,
независимо дали това е станало по земя или по въздух
играта е спряна от съдията

2. Топка в игра
Във всички останали случаи топката е в игра, включително и ако рикошира от член на
съдийския екип, странична греда, напречна греда или флагчето за ъглов удар и остане
в границите на игралното поле.
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10 Определяне изхода на
срещата
1. 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.
Ако съдията даде сигнал за отбелязан гол преди топката с целия си обем да е
преминала линията на вратата, играта се подновява със съдийска топка.
2. 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.
Ако правилата на турнира изискват да бъде излъчен победител, след като даден мач
или мачове с разменено домакинство завършат при равен резултат, единствените
допустими процедури за определянето на отбора-победител са:
•
•
•

правилото за гол на чужд терен
продължения
удари от точката за изпълнение на наказателен удар

3. Удари от точката за изпълнение на наказателен удар
Удари от точката за изпълнение на наказателен удар се изпълняват след като мача е
приключил и ако не е предвидено друго в правилата на състезанието, се прилагат
съответните Правила на Играта.
Процедура
Преди да започне изпълнението на ударите от точката за изпълнение на
наказателен удар
•

ако няма други съображения (напр. състояние на терена, безопасност и др.),
съдията хвърля монета, за да реши на коя от вратите ще се изпълняват
ударите, което може да бъде променено единствено от съображения за
сигурност или ако вратата или покритието на терена станат неизползваеми.
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Няма гол

Няма гол

Гол-линия
•
•

•

Гол

Гол

Гол-линия

Съдията хвърля монета отново и отборът, спечелил жребия, избира дали да
започне първи или втори изпълнението на ударите
С изключение на резервен играч, сменящ контузен вратар, само състезателите,
които се намират на игралното поле или временно са отстранени от игралното
поле (поради контузия, за поправяне на екипировката и др.) в края на срещата,
имат право да изпълняват удари от точката за изпълнение на наказателен удар
Всеки от отборите отговаря за определянето на реда, по който играчите ще
изпълняват ударите. Съдията не се информира за този ред.
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•

•

Ако в края на мача и преди или по време на изпълнението на ударите, някой от
отборите разполага с по-голям брой състезатели, отколкото има противника,
той трябва да намали техния брой, докато се изравни с броя на противниковите
състезатели и съдията трябва да бъде информиран за името и номера на всеки
един изключен от участие в ударите футболист. Всички състезатели, изключени
по този начин, не могат да участват в изпълнението на ударите от точката за
изпълнение на наказателен удар (освен по начина посочен по-долу).
Вратар, който не е в състояние да продължи преди или по време на
изпълнението на ударите и чийто отбор не е използвал максимално
разрешения брой смени, може да бъде заменен от вписан резервен състезател
или от изключен поради изравняване броя на играчите състезател. Смененият
по този начин вратар се изключва от по-нататъшно участие и не може да
изпълнява наказателен удар.

По време на изпълнението на удари от точката за изпълнение на наказателен
удар
•
•

•

•
•
•

на терена имат право да се намират само определените за тази цел
състезатели и членовете на съдийския екип;
Всички участващи в ударите играчи с изключение на състезателя, който
изпълнява удар и двамата вратари, трябва да останат в централния кръг на
терена;
Вратарят, който е съотборник на изпълнителя на удара, трябва да остане на
игралното поле, извън наказателното поле, в точката където линията на
вратата се пресича с линията, маркираща наказателното поле;
Състезателите, които имат право да изпълняват удари, могат да сменят
местата си с вратаря по всяко време, докато трае изпълнението;
Ударът се смята за изпълнен, когато топката спре своето движение, излезе от
игра или съдията спре играта поради нарушение на Правилата;
Съдията си води бележки за изпълнените удари.

В съответствие с посочените по-долу условия, и двата отбора изпълняват по пет
удара
•
•

•

•

•

Двата отбора изпълняват ударите, редувайки се алтернативно
Ако преди и двата отбора да са изпълнили по пет удара, единият от тях е
отбелязал повече голове, отколкото другият би могъл да отбележи, дори ако
изпълни и петте си удара, останалите удари не се изпълняват
Ако, след като и двата отбора са изпълнили по пет удара, те са отбелязали
еднакъв брой 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
Всеки удар се изпълнява от различен състезател, като преди някой от тях да
бие повторно, всички имащи право да изпълняват удари състезатели трябва да
са изпълнили своите удари
Горепосоченият принцип продължава за всяка следваща поредица от удари,
но отборът може да промени реда на играчите, които изпълняват ударите
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•

Удар от точката за изпълнение на наказателни удари не може да бъде
забавян поради напускането на терена на състезателя, който трябва да го
изпълни. Ако състезателят не се върне навреме да изпълни удара се счита, че
удара е изпълнен, но не е отбелязан гол.

Смени и отстраняване по време на изпълнението на удари от точката за
изпълнение на наказателен удар
•
•
•
•

Играч, резервен играч или сменен играч може да бъде предупреден или
отстранен
Вратар, който е отстранен, трябва да бъде заменен от участващ в ударите
играч
Играч, различен от вратаря, който не е в състояние да продължи, не може да
бъде заменен
Съдията не трябва да прекратява мача, ако един от отборите има по-малко от
седем играчи.
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Правило 11
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11 Засада
1. 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:
•
•

Част от главата, тялото или краката е в противниковата половина на игралното
поле (централната линия се изключва), и
Част от главата, тялото или краката е по-близо до линията на противниковата
врата, в сравнение с топката и предпоследния състезател на противника

Ръцете на всички състезатели, включително тези на вратарите, не се вземат под
внимание.
Даден състезател не се намира в положение на засада, ако е на една линия с:
•
•

предпоследния състезател на противника
последните двама играчи на противника

2. Нарушение при засада
Състезател, който се намира в положение на засада в момента, в който топката бъде
докосната или отиграна от някой от съотборниците му, се наказва само когато той
започва да участва активно в играта, като:
•
•

се намесва в играта с отиграване или докосване на топката, която е била
подадена или докосната от съотборник, или
влияе на противник като:
 пречи на противника да играе или на възможността му да играе с топката
чрез явно възпрепятстване на полезрението му, или
 влиза в единоборство с противника за топката, или
 явно се опитва да играе с топката, която е в близост до него, като с това
действие влияе на противника, или
 извършва очевидно действие, което явно влияе на възможността на
противника да играе с топката

или
•

извлича предимство, играейки с топката или влияейки на противника, когато
топката
 е отскочила или рикоширала от страничната или напречната греда на
вратата или от противников играч
 е била умишлено спасена от противников играч
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Играч в положение на засада, който получава топката от противник, умишлено играл с
нея (освен в случая на умишлено спасяване от противник), не се счита, че извлича
предимство.
„Спасяване” е когато играч спира топка, която отива във вратата или много близо до
нея, с която и да е част от тялото си, освен с ръцете (с изключение на вратаря в
рамките на наказателното поле).
3. Няма нарушение
Няма нарушение за положение на засада, ако играч получи топката директно от:




Удар от вратата
Странично хвърляне
Ъглов удар

4. Нарушения и санкции
При отсъждане на засада съдията трябва да предостави на противниковия отбор
правото да изпълни непряк свободен удар от мястото, където е станало нарушението,
включително ако това се е случило в собствената половина от игралното поле на
играча.
Играч от отбраняващия се отбор, който напусне игралното поле, без разрешение на
съдията, трябва да се счита позициониран на линията на вратата или страничната
линия по отношение на засадата до следващото спиране на играта или докато
защитаващия се отбор отиграе топката към централната линия и тя излезе от
наказателното поле. Ако състезателят е напуснал умишлено игралното поле, той
трябва да бъде предупреден при следващото излизане на топката от игра.
Нападател може да пристъпи или да остане извън играното поле, за да не бъде
въвлечен в активна игра. Ако играчът се върне обратно през линията на вратата (или
страничната линия) и се включи в играта преди следващото ѝ спиране или преди
момента, в който отбраняващият се отбор отправи топката към централната линия и тя
е извън тяхното наказателно поле, играчът се счита че се намира на линията на
вратата (или страничната линия) по отношение на засадата. Ако такъв състезател се
върне на терена без разрешение на съдията и не е наказан по Правило 11 - засада, а
извлече предимство, то той трябва да бъде предупреден.
Ако нападател остане неподвижен между гредите и вътре в мрежата на вратата зад
гол-линията, когато топката влиза във вратата, трябва да се отсъди гол, освен ако
играчът извърши нарушение за засада или нарушение по Правило 12, като в този
случай играта се подновява с непряк или с пряк свободен удар.
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Правило 12
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12 Непозволена игра и
некоректно поведение
Пряк свободен удар, непряк свободен удар и наказателен удар се отсъждат само за
нарушения, извършени докато топката е в игра.
1. Пряк свободен удар
Ако някой от състезателите извърши едно от следните нарушения срещу противник по
начин, който съдията сметне за невнимателен, безразсъден или свързан с употреба на
прекомерна сила, се отсъжда пряк свободен удар:








изблъсква с тяло противника
скача върху противника
рита или се опитва да ритне противника
бута противника
удря или се опитва да удари (включително по главата) противника
влиза в единоборство по опасен за противника начин
спъва или се опитва да спъне противника

Ако при нарушението има контакт с противника, то се наказва с пряк свободен или
наказателен удар:






„Невнимателно” означава, че състезателят е показал липса на внимание или
съобразяване, когато е извършил атаката или е действал непредпазливо. Не е
необходима дисциплинарна санкция.
„Безразсъдно” означава, че състезателят е действал с незачитане на
опасността или на последствията за неговия противник и трябва да му се
отправи предупреждение.
„Използване на прекомерна сила” означава, че състезателят силно превишава
необходимото използване на сила, може да контузи противника, и трябва да
бъде отстранен

Пряк свободен удар се отсъжда и ако играч извърши някое от следните нарушения:





умишлено докосне или хване топката с ръце (изключение прави вратарят в
границите на своето наказателно поле)
задържа противников състезател
пречи на придвижването на противников състезател с контакт
наплюва противников състезател

Вж. също нарушенията в Правило 3
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Докосване или хващане на топката с ръце
Хващането на топката с ръце включва преднамерено действие на състезател, който
осъществява контакт с топката с ръка. Трябва да се вземе под внимание следното:






Движението на ръката към топката (а не на топката към ръката)
Разстоянието между противника и топката (неочаквана топка)
Положението на ръката не означава обезателно, че има нарушение
Докосването на топката с предмет, който се намира в ръката (облекло,
предпазна кора и др.) също се счита за нарушение
Удрянето на топката с хвърлен предмет (обувка, предпазна кора и др.) също се
счита за нарушение

Извън наказателното си поле вратарят има същите ограничения да играе с топката с
ръце, както и останалите играчи. Вътре в собственото си наказателно поле вратарят
не може да бъде наказан за задържане на топката с ръка с пряк свободен удар или
подобна санкция, но той може обаче да бъде наказан за нарушения при докосване на
топката с ръце, които изискват непряк свободен удар.
2. Непряк свободен удар
Непряк свободен удар в полза на противниковия отбор се отсъжда ако някой от
състезателите:





играе по опасен начин
пречи на придвижването на противников състезател, без да има пряк контакт
пречи на вратаря да хвърли топката с ръце или да ритне или се опита да ритне
топката, когато вратаря се освобождава от нея
извършва друго нарушение, неупоменато досега в Правилата, в резултат на
което играта е спряна, за да бъде направено предупреждение или за да бъде
отстранен състезател.

Непряк свободен удар в полза на противниковия отбор се отсъжда, ако вратарят
извърши някое от следните нарушения в границите на своето наказателно поле:



държи топката с ръце за повече от шест секунди, преди да се освободи от нея
докосне топката с ръце, след като:
 се е освободил от нея и преди тя да е докоснала друг състезател
 тя умишлено му е била подадена с крак от негов съотборник
 е получил топката директно от странично хвърляне, изпълнено от негов
съотборник

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) или той я докосва с която и да е
част от ръцете си, освен ако топката неочаквано е отскочила от него или след
като той е направил спасяване
Държи топката на дланта на протегнатата си ръка
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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.
Игра по опасен начин
Като игра по опасен начин се определя всяко действие, при което докато се прави опит
да се играе с топката, има опасност да бъде контузен някой (включително самия
състезател) и не позволява на противника да играе с топката, поради страх от
контузия.
Допуска се изпълнението на удар със задна или странична ножица по топката, при
условие че това не застрашава противниковите състезатели.
Препречване движението на противника без контакт
Препречване на движението на противника означава движение в траекторията на
противника, за да се прегради, блокира, намали скоростта или принуди противника към
промяна на посоката, когато топката 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 навлезеш и се движиш в пътя на противника.
Гърдирането на топката е разрешено.? Състезател може да пази топката като застава
между нея и противника, ако топката остава на игрално разстояние и състезателят не
задържа противника с ръце или тяло. Ако топката се намира на игрално разстояние,
състезателят може честно да бъде атакуван от противник.
3. Дисциплинарни действия
Съдията може да прилага дисциплинарни санкции от момента, в който излиза да
инспектира игралното поле преди мача, до момента в който напуска терена след
срещата (включително при изпълнение на наказателни удари след продължението).
Ако преди влизането на игралното поле при започването на мача, играч извърши
нарушение, за което се предвижда отстраняване от терена, съдията има право да спре
играча от участие в мача (вж. Правило 3.6); съдията докладва за всяко некоректно
поведение.
Състезател, който извърши на игралното поле или извън него нарушение, за което
следва да получи предупреждение или да бъде отстранен от игра и то е насочено към
противников състезател, съотборник, лице от съдийския екип или друго лице или
Правилата на Играта, се наказва съобразно естеството на извършеното нарушение.
Жълт картон се показва за отправяне на официално предупреждение, а червен картон
се показва, за отстраняване от игра.
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Червен или жълт картон може да бъде показан единствено на играещи състезатели,
резервни състезатели или сменени състезатели.
Забавяне подновяването 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, докато наказанието не бъде наложено.
Предимство (авантаж)
Ако
съдията
приложи
авантаж
при
нарушение,
което
изисква
предупреждение/отстраняване, и не спре играта, то предупреждението/отстраняването
трябва да стане при следващото излизане на топката от игра, освен в случая на
предотвратяване на очевидна възможност за отбелязване на гол, когато след
приложения авантаж е отбелязан гол – тогава играчът, извършил нарушението,
получава предупреждение за неспортсменско поведение.
Авантаж не би следвало да се прилага в случаите на сериозна груба игра, насилствено
поведение или нарушение за второ предупреждение в срещата, освен ако е налице
очевидна възможност за отбелязване на гол. Тогава съдията трябва да отстрани
играча при следващото излизане на топката от игра, но ако играчът играе с топката
или влезе в единоборство/влияе на противник, съдията спира играта, отстранява
играча и подновява играта с непряк свободен удар.
Ако защитник започне да задържа нападател извън наказателното поле и продължава
да го държи вътре в наказателното поле, съдията трябва да отсъди наказателен удар.
Нарушения, изискващи предупреждение
Играч получава предупреждение, ако е виновен за:
•
•
•
•
•
•

Забавяне на подновяването на играта
Изразяване на несъгласие с думи или действие
влизане, присъединяване или умишлено напускане на игралното поле без
разрешение на съдията
Не спазва необходимото разстояние при подновяването на играта с ъглов удар,
свободен удар или странично хвърляне
Повтарящо се нарушаване на Правилата на играта (за „повтарящо се” не се
определя конкретен брой или начин на нарушаване)
Неспортсменско поведение

Резервен играч или сменен играч получава предупреждение, ако е виновен за:
•
•
•
•

Забавяне подновяването на играта
Изразяване на несъгласие с думи или действие
Влизане или присъединяване на игралното поле без разрешение на съдията
Неспортсменско поведение

Предупреждение за неспортсменско поведение
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Съществуват различни обстоятелства, когато състезателите могат да бъдат
официално предупредени за неспортсменско поведение, включително ако даден
състезател:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

се опитва да измами съдията чрез симулиране на контузия или като се
преструва, че е фаулиран (симулация)
смени мястото си с вратаря по време на игра или без разрешението на съдията
извърши по безразсъден начин нарушение, наказуемо с пряк свободен удар
извърши нарушение или хване топката с ръка, за да спре развитието на
обещаваща атака
играе с топката с ръка, опитвайки се да отбележи гол (независимо дали опитът
е успешен или неуспешен) или при неуспешен опит за предотвратяване
отбелязването на гол
извършва непозволена маркировка върху терена
играе с топката при напускане на терена, след като е получил разрешение да
напусне игрището
действа по начин, който показва липса на уважение към играта
Използва преднамерена измама, подавайки топката (включително от свободен
удар) 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.
Гласно смущава противника по време на игра или при подновяване на играта

Празнуване при отбелязване на гол
Играчите могат да изразяват радостта си при отбелязване на гол, но празнуването на
попадението не трябва да надхвърля определени граници; не се насърчава
празнуване на гола съпроводено с хореография и това не трябва да води до излишна
загуба на време.
Напускането на игрището за празнуване на отбелязания гол само по себе си не е
нарушение за предупреждение, но е важно състезателят да се върне на терена,
колкото се може по-бързо.
Даден състезател трябва да получи официално предупреждение, когато:
•
•
•
•

се покатери върху оградата, която огражда терена
прави жестове, които са провокативни, подигравателни или подстрекателски
покрива главата или лицето си с маска или подобно средство
сваля фланелката си или покрива главата си с фланелката

Забавяне подновяването на играта
Съдиите трябва да отправят предупреждение към състезателите, които забавят
подновяването на играта с помощта на следното:
•
•
•

Подготвят се да изпълнят странично хвърляне, но внезапно предоставят
изпълнението му на някой от своите съотборници
Бавят времето, когато напускат игрището при смяна
Излишно забавят изпълнението при подновяване на играта
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•
•

Изритват или хвърлят далече топката или провокират конфронтация чрез
умишлено докосване на топката след като играта е спряна от съдията
Изпълняват свободен удар от друго място с единствената цел да принудят
съдията да нареди повторното му изпълнение

Нарушения, за които се отстранява от играта
Състезател, резервен състезател или заменен състезател се отстранява от играта, ако
извърши някое от следните нарушения:










възпрепятства противниковия отбор да отбележи гол при отправен удар или при
очевидна възможност за отбелязване на гол като докосва или хваща топката с
ръце (освен ако това не е вратаря в границите на собственото му наказателно
поле)
предотвратява очевидна възможност за отбелязване на гол на противников
състезател, извършвайки нарушение, наказуемо със свободен удар (освен в
случаите, описани по-долу)
сериозна груба игра
плюене по противников състезател или друго лице
проява на насилие
използва агресивни, обидни или нецензурни изрази и/или жестове
получава второ официално предупреждение в срещата

Състезател, резервен състезател или сменен състезател, който е бил отстранен,
трябва да напусне игралното поле, околностите му и техническата зона.
Предотвратяване на гол или на очевидна възможност за отбелязване на гол
Когато играч предотврати гол на противниковия отбор или на очевидна възможност за
отбелязване на гол чрез умишлено хващане на топката с ръка, играчът се отстранява,
където и да е извършено нарушението.
Когато играч извърши нарушение срещу противников играч в собственото си
наказателно поле, което лишава противника от очевидна възможност за
отбелязването на гол и съдията отсъди наказателен удар, играча, извършил
нарушението се предупреждава (ЖК), освен в случаите когато:




нарушението е задържане, бутане или дърпане или
извършилият нарушението играч не прави опит да играе с топката или няма
възможност да играе с топката или
нарушението е такова, че се наказва с червен картон навсякъде на игралното
поле (напр. груба игра, проява на насилие и др.).

При всички горепосочени обстоятелства играчът се отстранява от игра.
Трябва да се имат предвид следните обстоятелства:



Разстоянието между нарушението и вратата
посока на играта
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Възможността за овладяване или контролиране на топката
Местоположение и брой на състезателите от защитаващия се отбор

Сериозна груба игра
Атакуване или борба за топката, което застрашава безопасността на противника, както
и използването на прекомерна сила или бруталност, трябва да се считат за сериозна
груба игра.
Състезател, който се хвърля срещу противник при борба за топката отпред, отстрани
или отзад с единия или и с двата крака, използвайки прекомерна сила и
застрашавайки безопасността на противника, следва да бъде наказан за сериозна
груба игра.
Проява на насилие
Проява на насилие е когато играч използва или се опитва да използва прекомерна
сила или бруталност срещу противников състезател, без да има борба за топката, или
срещу свой съотборник, член на съдийския екип, длъжностно лице на отбор, зрител
или друго лице, независимо дали е имало контакт.
Освен това, играч който по време на борба за топката, умишлено удари противник или
друго лице по главата или лицето с ръка, е виновно за проява на насилие освен ако
ударът е „пренебрежимо лек”.
Нарушения, при които е хвърлен предмет (или топката)
Ако, докато топката е в игра, състезател, резервен състезател или сменен състезател
хвърли предмет (включително топката) по противник или друго лице, съдията трябва
да спре играта и ако нарушението е било:



Безразсъдно - да предупреди този състезател за неспортсменско поведение;
С използване на прекомерна сила – да отстрани този състезател за проява на
насилие.

4. Подновяване на играта след непозволена игра и некоректно поведение
 Ако топката е извън игра, играта се подновява според правилата на играта;
 Ако топката е в игра и играчът извърши нарушение на игралното поле срещу:
 Противник – непряк или пряк свободен удар или наказателен удар;
 Съотборник, резервен играч, сменен играч, официално лице на отбор
или член на съдийския екип – пряк свободен удар или наказателен удар
 Всяко друго лице – съдийска топка.
 Ако топката е в игра и играчът извърши нарушение извън игралното поле:
 Ако играчът е вече извън игралното поле, играта се подновява със
съдийска топка;
 Ако играчът напусне игралното поле, за да извърши нарушението, играта се
подновява с непряк свободен удар от мястото, където е била топката в момента
на спиране на играта. Обаче, ако играчът напусне игралното поле като част от
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играта и извърши нарушение срещу друг играч, играта се подновява със
съответния свободен удар (според вида на нарушението) от най-близката точка
на терена (върху линията на вратата или страничната линия). Ако нарушението
е наказуемо с пряк свободен удар и най-близката точка е в наказателното поле
на извършителя, се отсъжда наказателен удар.
Ако играч, намиращ се на игралното поле или извън него хвърли предмет по
противник, намиращ се на терена, играта се подновява с пряк свободен удар
или наказателен удар от мястото, където предметът е ударил или е щял да
удари противника
Играта се подновява с непряк свободен удар, ако:
 Играч, който се намира на игралното поле, хвърли предмет по лице,
намиращо се извън игралното поле;
 Резервен играч или сменен играч, намиращ се извън игралното поле,
хвърли предмет по противник, намиращ се на игралното поле.
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Правило 13
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13 Свободни удари
1. Видове свободни удари
Преки и непреки свободни удари се отсъждат в полза на противниковия отбор на
играча, извършил нарушение.
Сигнал за непряк свободен удар
Съдията показва, че свободният удар е непряк като вдига ръката си над главата. Той
трябва да задържи ръката си в това положение, докато не бъде изпълнен удара и
топката не докосне някой от състезателите или излезе извън игра.
Непрекият свободен удар се повтаря, ако съдията не успее да сигнализира, че ударът
е непряк и топката бъде ритната и влезе директно към вратата.
Топката влиза във вратата




ако след изпълнение на пряк свободен удар, топката влезе директно в
противниковата врата, се отсъжда гол
ако след изпълнение на непряк свободен удар, топката влезе директно в
противниковата врата, се отсъжда удар от вратата
ако след изпълнение на пряк или непряк свободен удар топката влезе директно
в собствената врата, се отсъжда ъглов удар в полза на противниковия отбор

2. Процедура
Всички свободни удари се изпълняват от мястото, където е извършено нарушението,
освен в долуизброените случаи:





Непреките свободни удари в полза на атакуващия отбор за нарушение вътре
във вратарското поле на противника. Тези удари се изпълняват от най-близката
до мястото на нарушението точка на линията на вратарското поле, успоредна
на линията на вратата;
Свободните удари в полза на защитаващия се отбор в неговото вратарско поле
може да се изпълняват от всяко място в тази зона;
Свободни удари за нарушения относно влизане или напускане на игралното
поле на играчи без разрешение на съдията, се изпълняват от мястото, където
се е намирала топката в момента на спиране на играта. Обаче, ако играчът
напусне игралното поле като част от играта и извърши нарушение срещу друг
играч, играта се подновява със съответния свободен удар (според вида на
нарушението) от най-близката точка на терена (върху линията на вратата или
страничната линия). Ако нарушението е наказуемо с пряк свободен удар и найблизката точка е в наказателното поле на извършителя, се отсъжда
наказателен удар;
76



В правилата на играта е определено друго място на изпълнение (вж. Правила 3,
11 и 12);

Топката:



трябва да бъде неподвижна и изпълнителят не трябва да я докосва отново
докато тя не бъде докосната от друг играч;
е в игра, след като бъде ритната и се придвижи “явно”, освен при свободен удар
в полза на защитаващия се отбор в собственото му наказателно поле, където
топката влиза в игра, когато е изритана директно извън наказателното поле.

Докато топката влезе в игра всички противникови играчи трябва да са:



Най-малко на 9.15 м (10 ярда) от топката, освен когато те са на собствената си
гол-линия между напречните греди на вратата;
Извън наказателното поле при свободни удари в полза на противниковия отбор
в неговото наказателното поле.

Свободен удар може да бъде изпълнен чрез повдигане на топката с крак или с двата
крака едновременно.
Финтирането по време на изпълнение на свободен удар, за да се заблуди противника
е разрешено като част от футбола.
Ако даден играч, докато правилно изпълнява свободен удар, умишлено ритне топката
в противников състезател за да играе отново с нея, като това не е извършено по
невнимателен, безразсъден начин или използвайки прекомерна сила, съдията трябва
да остави играта да продължи.
3. Нарушения и санкции
Ако при изпълнението на свободен удар, противникът се намира по-близо до топката
от необходимото разстояние, ударът се повтаря, освен ако не бъде приложен авантаж;
обаче, ако играчът изпълни свободния удар бързо и топката срещне противник, който е
на по-малко от 9.15 метра, съдията трябва да остави играта да продължи. Но ако
противник умишлено пречи на бързото изпълнение на свободен удар, то той трябва да
бъде предупреден (ЖК) за забавяне подновяването на играта.
Ако при изпълнението на свободен удар от защитаващия се отбор от място вътре в
неговото наказателно поле, един или повече 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.
Ако при изпълнение на свободен удар от защитаващия се отбор от място вътре в
неговото наказателно поле, топката не бъде изритана директно от наказателното поле,
ударът трябва да бъде повторен.
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Ако след като топката е в игра, състезателят, изпълнил удара, я докосне повторно
преди тя да докосне друг състезател, се отсъжда непряк свободен удар; ако
изпълняващия умишлено докосне топката с ръка:



се отсъжда пряк свободен удар
се отсъжда наказателен удар, ако нарушението е в наказателното поле на
изпълнилия удара играч, освен ако изпълнителят не е вратаря, като в този
случай се отсъжда непряк свободен удар.
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Правило 14
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14 Наказателен удар
Наказателен удар се отсъжда, ако играч извърши нарушение, изискващо изпълнението
на пряк свободен удар в своето наказателно поле или извън игралното поле,
напускайки го като част от играта, както е описано в Правила 12 и 13.
От наказателен удар директно може да бъде отбелязан гол.
1. Процедура
Топката трябва да бъде поставена неподвижно на точката за изпълнение на
наказателен удар.
Играчът, който изпълнява наказателния удар, трябва да бъде ясно идентифициран.
Вратарят на защитаващия отбор трябва да остане на своята гол-линия, с лице към
изпълняващия наказателния удар и между страничните греди на вратата дотогава,
докато топката бъде ритната.
Играчите, освен изпълняващия играч и вратаря, трябва:





Да са на разстояние най-малко от 9.15 м (10 ярда) от точката за изпълнение на
наказателен удар;
Зад точката за изпълнение на наказателен удар;
Вътре в игралното поле;
Извън наказателното поле

След като играчите заемат позиции в съответствие с това правило, съдията дава
сигнал за изпълнение на наказателния удар.
Играчът, който изпълнява наказателния удар, трябва да ритне топката напред;
ритането със задната част на петата е разрешено при условие, че топката се движи
напред.
Топката е в игра, след като бъде ритната и се придвижи „явно”.
Играчът, изпълнил наказателния удар, не трябва да играе отново с топката, докато тя
не докосне друг играч.
Наказателният удар завършва, когато топката спре своето движение, излезе от игра
или съдията спре играта поради някакво нарушение на Правилата на играта.
Времето се удължава за изпълнението на наказателен удар и неговото завършване в
края на всяко полувреме или в края на продълженията на мача.
2. Нарушения и санкции
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След като съдията даде сигнал за изпълнението на наказателен удар, ударът
трябва да се изпълни. Ако преди влизането на топката в игра, настъпи една от
следните ситуации:
играчът, който изпълнява наказателния удар или негов съотборник, нарушат
Правилата на Играта:



ако топката влезе във вратата, ударът се повтаря;
ако топката не влезе във вратата, съдията спира играта и отсъжда непряк
свободен удар;

освен в долуописаните случаи, когато играта ще бъде спряна и подновена с непряк
свободен удар, независимо дали е отбелязан гол или не:




наказателният удар е изпълнен назад;
съотборник на определения изпълнител изпълни наказателния удар; съдията
предупреждава играча, изпълнил удара;
финтиране/спиране на изпълнителя непосредствено преди ритането на топката
след завършване на движението (засилването) му (финтирането по време на
засилването е разрешено); съдията предупреждава изпълнителя

вратарят или негов съотборник нарушат Правилата на Играта:



ако топката влезе във вратата, се признава гол;
ако топката не влезе във вратата, ударът се повтаря; вратарят получава
предупреждение ако е извършил нарушението.

играчи от двата отбора нарушат Правилата на играта, ударът се повтаря, освен ако
някой от тях не е извършил по-сериозно нарушение (напр. неправилен финт или
некоректна смяна на изпълняващия)..
Ако след изпълнението на наказателния удар:
изпълнителят докосне отново топката преди тя да е докоснала друг играч:


се присъжда непряк свободен удар ( или пряк свободен удар за преднамерено
докосване на топката с ръка)

топката е докосната от външно лице докато се движи напред:


ударът се повтаря

топката се отбива в игралното поле от вратаря, напречната греда или страничните
греди и след това е докосната от външно лице:



съдията спира играта;
играта се подновява със съдийска топка от мястото, където топката е докоснала
външното лице

3. Обобщаваща таблица
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Резултат от наказателния удар

Навлизане на защитник

Гол
Наказателният удар
повтаря
Гол

Нарушение на вратаря

Гол

Навлизане на нападател

Ритане на топката назад
Непозволено финтиране

Непряк свободен удар
Непряк свободен удар и
предупреждение за
изпълнителя
Подменен изпълнител на Непряк свободен удар и
удара
предупреждение за
изпълнилия удара

Няма гол
се Непряк свободен удар
Наказателният удар се
повтаря
Наказателният удар се
повтаря и предупреждение
за вратаря
Непряк свободен удар
Непряк свободен удар и
предупреждение за
изпълнителя
Непряк свободен удар и
предупреждение за
изпълнилия удара
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15 Странично хвърляне
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 хвърляне.



Ако топката влезе във вратата на противника – отсъжда се удар от вратата
Ако топката влезе във вратата на изпълняващия удара – отсъжда се ъглов
удар.

1. Процедура
В момента на хвърлянето на топката състезателят, изпълняващ страничното
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 хвърли топката с двете си ръце отзад и над главата си от мястото, където тя
е напуснала игралното поле

Всички противникови играчи трябва да бъдат най-малко на 2 метра (2 ярда) от мястото
на изпълнение на страничното хвърляне.
Топката е в игра веднага след като влезе на терена. Ако топката докосне терена преди
да навлезе в него, страничното хвърляне се повтаря от същия отбор и от същото
място. Ако страничното хвърляне не бъде изпълнено правилно, то се изпълнява
отново, но от противниковия отбор.
Ако играч, изпълнявайки правилно страничното хвърляне, умишлено удря с топката
противников играч, за да играе отново с нея, но това не става по един невнимателен
или безразсъден начин, нито пък използвайки прекомерна сила, то съдията позволява
играта да продължи.
Хвърлящият няма право да играе с топката повторно, докато тя не докосне някой от
останалите състезатели.
2. Нарушения и санкции
Ако, след като топката влезе в игра, изпълняващият докосне топката повторно преди
тя да е докоснала някой от останалите състезатели, се отсъжда непряк свободен удар
за противниковия отбор; ако изпълняващият играч умишлено докосне топката с ръка:
•

се отсъжда пряк свободен удар;
84

•

се отсъжда наказателен удар, ако нарушението е станало вътре в
наказателното поле на изпълняващия играч, освен ако топката е била
докосната с ръка от вратаря на защитаващия отбор и в този случай се отсъжда
непряк свободен удар.

Ако противников играч отвлича вниманието или пречи на хвърлящия по недопустим
начин (включително придвижване на разстояние по-малко от 2 м (2 ярда) към мястото,
където се изпълнява страничното хвърляне), тогава той трябва да бъде предупреден
за неспортсменско поведение и ако страничното хвърляне е било изпълнено, да се
отсъди непряк свободен удар.
Във всички останали случаи на нарушение на настоящото Правило, изпълнението на
странично хвърляне трябва да бъде предоставено на противниковия отбор.
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16 Удар от вратата
Удар от вратата се отсъжда когато топката пресече с целия си обем линията на
вратата, независимо дали по земя или по въздух, след като последно е докоснала
играч на атакуващия отбор и не е отбелязан гол.
От удар от вратата директно може да бъде отбелязан гол, но само срещу
противниковия отбор; ако топката директно влезе във вратата на изпълняващия удара
играч, се отсъжда ъглов удар в полза на противниковия отбор, ако топката напусне
наказателното поле.
1. Процедура
• Топката трябва да е неподвижна и да бъде ритната от която и да е точка от
вратарското поле от състезател на защитаващия се отбор
• Топката е в игра, когато напуска наказателното поле
• Противниковите състезатели трябва да останат извън наказателното поле
докато топката е в игра.
2. Нарушения и санкции
Ако топката не напусне наказателното поле или бъде докосната от състезател преди
да напусне наказателното поле, ударът трябва да се повтори.
Ако, след като топката бъде вкарана в игра, състезателят изпълнил удара докосне
повторно топката преди тя да е докоснала друг състезател, се отсъжда непряк
свободен удар ; ако изпълняващият играч умишлено докосне топката с ръка:
•
•

Отсъжда се пряк свободен удар;
Отсъжда се наказателен удар, ако бъде извършено нарушение вътре в
наказателното поле на изпълняващия играч, освен ако изпълнителят не е
вратаря, като в този случай се отсъжда непряк свободен удар.

Ако противников играч, който е в наказателното поле, когато се изпълнява удар от
вратата, докосне или атакува противник за топката преди тя да е докоснала друг играч,
ударът от вратата се повтаря.
Ако играч навлезе в наказателното поле преди топката да е в игра и извърши
нарушение срещу противник или е фаулиран от него, ударът от вратата се повтаря и
нарушителят може да получи предупреждение или да бъде отстранен от терена в
зависимост от нарушението.
При всяко друго нарушение на настоящото Правило ударът от вратата се повтаря.

87

Правило 17

88

17 Ъглов удар
Ъглов удар се отсъжда когато топката пресече с целия си обем линията на вратата,
независимо дали по земя или по въздух, след като последно е докоснала играч на
защитаващия отбор и не е отбелязан гол.
Гол може да бъде отбелязан директно от ъглов удар, но само срещу противниковия
отбор; ако топката влезе директно във вратата на изпълняващия ъгловия удар, се
отсъжда ъглов удар в полза на противниковия отбор.
1. Процедура
• Топката трябва да бъде поставена в зоната за изпълнение на ъглов удар, който
е по-близко до точката, където топката е пресякла линията на вратата
• Топката трябва да е неподвижна и да се ритне от играч на атакуващия отбор
• Топката е в игра след като бъде ритната и явно се придвижи; не е необходимо
тя да напуска зоната за изпълнение на ъгловия удар
• Флагчето за ъглов удар не трябва да се мести
• Противниковите играчи трябва да бъдат най-малко на 9.15 м (10 ярда) от дъгата
за ъглов удар, докато топката не бъде вкарана в игра.
2. Нарушения и санкции
Ако, след като топката бъде вкарана в игра, състезателят, изпълнил ъгловия удар,
докосне повторно топката преди тя да е докоснала друг състезател, се отсъжда непряк
свободен удар; ако изпълняващият играч умишлено докосне топката с ръка:
•
•

Отсъжда се пряк свободен удар,
Отсъжда се наказателен удар, ако нарушението е извършено в наказателното
поле на изпълнителя на удара, освен ако този изпълнител не е вратаря, в който
случай се отсъжда непряк свободен удар.

Ако играч, докато правилно изпълнява ъглов удар, преднамерено ритне топката към
противник, за да играе отново с топката, но това не става по един невнимателен или
безразсъден начин или като се използва прекомерна сила, съдията позволява играта
да продължи.
При всяко друго нарушение на настоящото Правило ъгловият удар се повтаря.
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Промени в
Правилата на
Играта
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Кратко резюме на
промените в Правилата
на Играта
Настоящото представлява кратко резюме на основните промени/разяснения.
Правило 01 – Игралното поле
•

Изкуствени и естествени повърхности не могат да бъдат комбинирани на
игралното поле

•

Организаторите на Състезанията могат да определят размера на игралното
поле за своите състезания ( в рамките на Правилото )

•

Всички търговски реклами на земята трябва да бъдат на разстояние наймалко 1 м (1 ярд) от ограничителните линии

•

Лога/емблеми на Футболните асоциации, турнири и др., са разрешени върху
ъглови флагчета (без никаква реклама)

Правило 02 – Топката
Няма промени
Правило 03 – Играчите (ново заглавие)
•
•
•
•
•
•
•

Мач не може да започне/продължи, ако отбора има по-малко от 7 играчи;
Резервните играчи може да изпълнят подновяване на играта, но първо трябва
да са стъпили на игралното поле;
Изяснява ситуацията, когато играч е отстранен преди/след началния удар
Пряк свободен удар (или наказателен удар), ако резервен играч/ официално
лице на отбора се намесва в играта;
Ако нещо/някой(с изключение на играч) докосне топката, когато тя влиза във
вратата, съдията може да отсъди гол, ако докосването не е повлияло на
защитниците;
Ако е отбелязан гол докато на терена има допълнително лице и съдията е
подновил играта, голът е валиден и мача продължава

Правило 04 – Екипировка на играчите
•

Лента или друг материал върху чорапите / покриващ чорапите, трябва да е
със същия цвят като чорапа

•

Играч, който случайно губи обувки / кори може да играе до следващото
спиране на играта
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•

Термогащите трябва да са с цвета на гащетата (или на най-долния им
кант/подгъв). Термогащите на играчите от един отбор трябва да са с еднакъв
цвят.

•

Забранява се радио или електронна комуникация с резервните играчи

•

Играч може да се върне по време на игра на игралното поле след
смяна/поправяне на своята екипировка, ако е бил проверен (от съдията,
четвъртия съдия или асистент съдията) и е получил знак от съдията.

Правило 05 – Съдията
•

Решение не може да бъде променено, ако играта е подновена или съдия е
напуснал игралното поле (на полувремето + след края на мача)

•

Ако няколко нарушения стават по едно и също време, най-сериозното се
наказва

•

Съдията може да отстранява играчите от момента на
игрището преди мача

•

Съдията може да използва Червен картон (ЧК) + Жълт картон (ЖК) само след
влизането си на терена в началото на мача

•

Играч, който е контузен от нарушение за ЧК/ЖК може бързо да бъде
прегледан/лекуван и да остане на терена

инспектирането на

•

Екипировката, която съдията може и е разрешено да използва

•

Диаграми на включените съдийски сигнали (от раздел Насоки)

Правило 06 – Останалите членове на съдийския екип (ново заглавие)
•
•

Повече подробности относно задълженията на асистент съдиите,
допълнителните асистент съдии и четвъртия съдия
Диаграми на включените сигнали на асистент съдиите (от раздел Насоки)

Правило 07 – Продължителност на мача
•

Повече причини за допълнително време (напр. почивки за медицински напитки)

Правило 08 – Начало и подновяване на играта
•
•
•
•

Включени са всички подновявания на играта (досега бяха включени само
начален удар и съдийска топка)
Топката трябва явно да се е придвижила, за да е в игра при изпълнението на
всички удари за подновяване на играта
Топката може да бъде изритана във всяка посоча при началния удар (досега тя
трябваше да е изритана напред)
Съдията не може да „управлява” изхода от съдийска топка
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Правило 09 – Топка в игра и вън от игра
•

Ако топката отскочи от лице от съдийския екип, тя е в игра докато изцяло не
премине през ограничителната линия.

Правило 10 – Определяне изхода на срещата (ново заглавие)
Удари от точката за наказателен удар:
•
•
•
•
•

Съдията определя със жребий вратата(освен при съображения за сигурност,
лошо време и др.)
Играч, който временно е напуснал терена (напр. контузия) при крайния съдийски
сигнал, може да участва
Двата отбора трябва да са с еднакъв брой играчи преди и по време на ударите
Ясни съображения за това, кога един удар е завършил
Ударите не се забавят, ако даден играч напусне терена; ударът се губи, ако той
не се върне своевременно

Правило 11 – Засада
•
•
•
•
•

Централната линия е „неутрална” при засада; играчът трябва да се намира в
половината на противника
Ръцете на състезателите не се вземат под внимание при определяне на
положението на засада (включително на вратаря)
Свободният удар при засада винаги се изпълнява от мястото, на което е
станало нарушението (дори ако е в собствената половина на игралното поле)
Защитник, напуснал терена се счита за „активен” само докато защитаващия
отбор изчисти топката или играта спре.
Както по-горе за завръщане на нападател; преди това точката на завръщане е
положението на засадата.

Правило 12 – Непозволена игра и некоректно поведение
•
•
•
•
•
•
•
•

Фаул с контакт е пряк свободен удар
Авантаж при червен картон – непряк свободен удар, ако след това провинилия
се състезател участва в играта
Промяна на израза за игра с ръка, така че не всяка игра с ръка е жълт картон
Някои нарушения при предотвратяване на очевидна голова възможност в
наказателното поле се наказват с жълт картон
Опит за насилствено поведение е червен картон, дори и без контакт
Ударите в главата/лицето, когато не са в борба с противника, е за червен картон
(освен ако не са „пренебрежимо леки”)
Нарушение срещу резервни играчи, официални лица на отбора, членове на
съдийския екип и др. сега се наказва с пряк свободен удар
Фаул извън терена се наказва с пряк свободен удар на ограничителната линия
(наказателен удар в собственото наказателно поле)

Правило 13 – Свободни удари

93

•

Разлика между „спиране” на свободен удар и „препречване” на топката след
изпълнение на свободен удар

Правило 14 –Наказателният удар
•
•
•
•

Непряк свободен удар + Жълт картон, ако неопределен играч умишлено
изпълни наказателния удар
Непряк свободен удар, ако топката бъде изритана назад
В случай на непозволено финтиране, то винаги се наказва с непряк свободен
удар (и Жълт картон)
Вратарят се наказва с Жълт картон ако наруши правилото и наказателния удар
се повтаря

Правило 15 – Страничното хвърляне
•

Нова формулировка пояснява, че топката трябва да се хвърли с двете ръце

Правило 16 – Ударът от вратата
•
•

Ако при изпълнение на удар от вратата топката влезе в собствената врата, се
отсъжда ъглов удар за противника
Противник в наказателното поле, когато се изпълнява удар от вратата, не може
да играе първи с топката

Правило 17 – Ъгловият удар
•

Ако при изпълнение на ъглов удар топката влезе в собствената врата, се
отсъжда ъглов удар за противника.
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Подробности за
промените във всички
Правила
(според номера на Правилото)

По-долу са дадени основните промени в Правилата на Играта, които се са свързани с
английския език/фразеологията. За всяка промяна на стария текст (където е уместно) и
новия/променен текст е дадено последващо обяснение за промяната.
Текстът, който е даден в полета „Стар текст” може да е цитат от предишния текст или
по-общо описание на значението на предишния текст.
ПРАВИЛО 1 – ИГРАЛНОТО ПОЛЕ
01.1 Не може да се комбинират изкуствени и естествени покрития
Стар текст
Мачовете трябва да се играят върху
естествено или изкуствено покритие, в
съответствие с правилата на състезанието.

Нов текст
Игралното поле трябва да е изцяло с
естествено покритие или (ако правилата на
състезанието
позволяват)
с
изцяло
изкуствено покритие освен в случаите, когато
правилата на състезанието позволяват
интегрирано комбинация от изкуствени и
естествени материали (хибридна система).

Обяснение
Пояснява, че от съображения за безопасност смесването на естествени изкуствени
повърхности не се допуска на терена. Допуска се различна повърхност на заобикалящите
райони, т.е. изкуствена трева в зоната за асистент съдиите. Разрешава се интегрирана
комбинация от естествен и изкуствен материал.
01.2 Организаторът на Състезанието може да определи дължината на ограждащите
линии (в рамките на параметрите на Правило 1)
Допълнителен текст
Организаторът на Състезанието може да определи дължината на линията на вратата и на
страничната линия в рамките на горепосочените размери
Обяснение
Пояснява, че организаторите на състезанията имат правомощия да определят дължината на
страничните линии и на линиите на вратата за своите мачове в рамките на размерите
съгласно Правило 1
01.3 Техническата зона
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Обяснение
Информацията за техническата зона е преместена в края на Раздел Правила

01.4 Технология на гол-линия (ТГЛ)
Обяснение
Технологията на Гол-линия (ТГЛ) е преместена от Правило 10

01.5 Търговска информация на земята
Стар текст
Нов текст
Не се допуска използването на каквато и да
Не се разрешава никаква форма на търговска
било форма на търговска реклама, реална
реклама, независимо дали реална или
или виртуална, върху игралното поле; на
виртуална, на игралното поле, на земята в
прилежащия терен към мрежите на вратите
зоната, ограничена от мрежите на вратата или
или в техническата зона, или на разстояние
в техническата зона, или на земята в рамките
по-малко от 1 м (1ярд) от страничните линии
на 1 м (1 ярд) от ограничителните линии от
от момента на влизането на отборите на
момента, в който отборите влизат на
терена
игралното поле ….
Обяснение
Пояснява, че ограниченията за търговска реклама са свързани с площта зад линиите на
вратата, както и страничните линии
01.6 Лога и емблеми върху ъгловите флагчета
Стар текст
Забранено е възпроизвеждането, реално или
виртуално, на представителните лога или
емблеми на ФИФА, конфедерациите,
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.

Нов текст
Възпроизвеждането, независимо дали реално
или виртуално, на представителните лога или
емблеми на ФИФА, конфедерации,
национални футболни асоциации, състезания,
клубове или други органи, е забранено на
игралното поле, мрежите на вратите и зоните,
които те обхващат, вратите и колчетата за
флагчета по време на времето за изиграване
на мача. Те са разрешени върху флагчетата
на колчетата за флагчета.

Обяснение
 Националните футболни асоциации са заменени с асоциации-членки
 Състезания замества лигите, тъй като състезанията за купи не са обхванати от настоящия
текст
 Тези лога вече широко се използват и разрешението за тяхното поставяне върху
флагчетата е в съответствие с Правило 2, което разрешава поставянето им върху топката
ПРАВИЛО 02 – ТОПКАТА
Няма промени
ПРАВИЛО 03 – ИГРАЧИТЕ
03.1 Промяна на заглавието
Стар текст
Нов текст
Брой на играчите
Играчите
Обяснение
Новото заглавие отразява, че съдържанието включва позоваване на резервните играчи и др.
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03.2 Минимален брой състезатели
Стар текст
Нов текст
Въпреки това, мач НЕ МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ,
Срещата не може да започне или да
ако някой от отборите се състои от по-малко
продължи, ако броят на играчите на някой от
от седем състезатели, (…)като минимално
отборите е по-малък от седем
необходимият брой състезатели в отбора за
ПРОДЪЛЖАВАНЕТО на мача се определя от
Асоциациите-членове. Становището на Борда
на Международната Футболната Асоциация
обаче, е че мачът не трябва да продължи, ако
някой от отборите е с по-малко от седем
състезатели.
Обяснение
Препоръката на БМФА за минималния брой играчи за мача, за да може той да продължи,
става Правило. Това е в съответствие с минималния им брой при стартирането на мача.
03.3 Подновяване на играта от резервни играчи
Стар текст
Нов текст
Резервен състезател, който не е завършил
Резервните играчи могат да подновяват
процедурата по смяната чрез стъпване на
играта, при условие че първо вече са влезли
игралното поле, не може да поднови играта
на игралното поле
чрез изпълнение на странично хвърляне или
ъглов удар.
Обяснение
Пояснява, че резервен играч който стъпва на игралното поле, след това може да изпълни
всяко подновяване на играта, включително ъглов удар или странично хвърляне; някои
тълкуват погрешно „стария” текст като изискване играта да е била подновена преди
резервният играч да изпълни подновяването.
03.4 Вписан резервен играч започва вместо вписан играч
Стар текст
Нов текст
Ако вписан резервен състезател влезе на
Ако вписан резервен играч започне мача
игралното поле вместо вписан състезател
вместо вписан титуляр и съдията не е
преди началото на мача и съдията не е
информиран за такава промяна:
информиран за смяната:
 съдията позволява на вписания
резервен играч да продължи да играе
 съдията позволява на вписания
резервен състезател да продължи
(…);
мача (…)
Обяснение
Пояснява, че ако вписан играч е ”заместен” от резервен играч преди мача, играчът може да
бъде сменен при пристигането. По-логично е това да влиза в сила, когато мачът започва
отколкото когато резервният играч влиза на терена.
03.5 Допълнителни лица на игралното поле – статут на отстранен играч
Стар текст
Нов текст
Всяко лице, което не е включено в списъка на
Всяко лице, което не е включено в списъка на
отбора като играч, резервен играч или
отбора като играч, резервен играч или
длъжностно лице на отбора се счита за
официално лице на отбора е външен агент.
външен агент, както и играч, който е бил
отстранен.
Обяснение
По-логично е отстранен играч да се третира като резервен играч, така че играч който се връща
на терена (след като е отстранен) се наказва със свободен удар
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03.6 Нарушения от резервни играчи и официални лица на отбора
Стар текст
Нов текст
Ако някой резервен състезател или сменен
Ако играта е спряна и намесата е била от:
състезател влезе на игралното поле без
•
официално
лице
на
отбора,
разрешението на главния съдия:
резервен играч или отстранен играч,
играта се подновява с пряк свободен
 ако съдията е спрял играта, тя трябва
удар или наказателен удар
да бъде подновена с изпълнение на
непряк свободен удар (…)
Ако лице от спортно-техническото
ръководство на отбора влезе на игралното
поле:
 Ако главният съдия спре мача, той
трябва да поднови играта със
съдийска топка (…)
Обяснение
Налице е нарастващ проблем с резервните играчи/официалните лица на отбора, които
навлизат на терена, за да пречат на играта или на противника, напр. да предотвратят гол. Това
явно е „несправедливо” и по-подходящо е отсъждането на пряк свободен удар (или
наказателен удар, ако е в собственото наказателно поле).
03.7 Играч, който е отстранен преди или след началния удар
Допълнителен текст
Играч, който е бил отстранен:
• преди предоставянето на списъка на отбора, не може да бъде вписан в списъка на
отбора в никакво качество;
• след като е бил вписан в списъка на отбора и преди началния удар на мача, може да
бъде заменен с вписан резервен играч (който не може да бъде заместен); броят на
смените, които отборът може да направи, не се намалява;
• след началния удар на мача не може да бъде заменен.
Обяснение
Изяснява дали отстранен играч може да бъде заместен

03.8 Влияние на резервен играч/официално лице на отбора/външно лице, което докосва
топката, насочена към вратата
Стар текст
Нов текст
В ситуациите, описани в т. 3.6 по-горе,
Ако топката отива във вратата и намесата не
съдията трябва да спре играта, ако
пречи на защитаващия играч да играе с
„нарушителят” пречи на играта или докосва
топката, голът се присъжда, ако топката влезе
топката. Ако външното ли;е влезе в игралното във вратата, (дори ако има контакт с топката),
поле:
освен когато топката влезе във вратата на
 Главният съдия трябва да спре играта противника.
(това може да не е веднага ако
външното лице не влияе на играта)
Обяснение
Тази промяна на „феърплей” означава, че съдията може да прилага принципа за авантаж, така
че ако опита за спиране отбелязването на гола е неуспешен, съдията може да признае гола
(вж. 3.9)
03.9 Отбелязан гол при присъствието на допълнително лице на терена
Стар текст

Нов текст
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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 играта;
 допълнителното лице е състезател,
резервен състезател, заменен
състезател или лице от спортнотехническото ръководство на отбора,
свързано с отбора, който е отбелязал
гола

Ако, след като е отбелязан гол, съдията
осъзнава, преди играта да бъде подновена, че
на игралното поле се е намирало
допълнително лице, когато голът е бил
отбелязан:
 съдията трябва да отмени гола, ако
допълнителното лице е било:
 играч, резервен играч, сменен играч,
отстранен играч или длъжностно лице
от отбора, който е отбелязал гола;
 външен агент, който се е намесил в
играта, освен ако голът е в резултат от
както е посочено по-горе
„допълнителни лица на игралното
поле”.
Играта се подновява с удар от вратата, ъглов
удар или съдийска топка.
Ако след като е бил отбелязан гол и играта е
подновена, съдията осъзнае, че на игралното
поле е имало допълнително лице при
отбелязването на гола, голът не може да
бъде отменен. Ако допълнителното лице все
още е на игралното поле, съдията трябва:
• да спре играта;
• да отстрани допълнителното лице;
• да поднови играта със съдийска топка
или свободен удар, както е уместно;
Съдията трябва да докладва за инцидента на
съответните органи.

Обяснение
• Включва принцип, посочен в 3.8 (по-горе)
• Изяснява как да се поднови играта, ако има отбелязан гол, когато на терена има
допълнително лице и играта не е подновена
• Изяснява, че ако има отбелязан гол, когато на терена има допълнително лице и играта
е подновена, съдията трябва да позволи продължаването на играта; съдията не може
да отмени гола или да „унищожи” периода между гола и забелязването на
допълнителното лице
03.10 Указание за Капитана на отбора (от Правило 12)
Допълнителен текст
Капитанът на отбора няма специален статут или привилегии, но има степен на отговорност за
поведението на отбора.
Обяснение
По-логично е това определение да е в Правило 3 отколкото в Правило 12
ПРАВИЛО 04 – Екипировка на играчите
04.1 Лента/материал върху или покриващ /чорапите
Стар текст
Нов текст
Основната задължителна екипировка на
 Чорапи – ако се използва лепенка или друг
състезателите се състои от следните (…)
материал върху чорапите, те трябва да са
 Чорапи - ако се използва лепенка или
със същият цвят като този на частта от
друг подобен материал върху
чорапа, върху който е поставена или го
чорапите, тя трябва да е същият цвят
покрива
като този на частта от чорапа, върху
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който е поставена
Обяснение
Изяснява, че материалът който не е лента, трябва да е със същия цвят както чорапа, който
покрива, тъй като играчите обуват къси чорапи (или подобни), които са с различен цвят от
чорапите.
04.2 Загуба на обувка или предпазна кора
Стар текст
Ако състезател случайно загуби обувката си и
незабавно играе с топката и/или отбележи
гол, (…) и голът е редовен (…)

Нов текст
Играч, чиято обувка или предпазна кора са
били случайно загубени, трябва да ги замени
във възможно най-кратък срок и не по -късно
от момента на следващото излизане на
топката от игра; ако преди това играчът играе
с топката и/или е отбелязал гол, голът се
зачита.

Обяснение
По-ясно е да се уточни, че обувката трябва бързо да се смени и това да стане не по-късно от
следващото излизане на топката от игра. Логично е същия принцип да се прилага и за
предпазните кори.
04.3 Цвят на облеклото под екипировката
Стар текст
Нов текст
Основната задължителна екипировка на
Задължителната екипировка на играчите се
състезателите се състои от следните отделни състои от следните отделни части:
части:
• фланелка с ръкави
 Фланелка или блуза с ръкави – в
 гащета
случай че състезателите носят отдолу Фланелките под основната фланелка трябва
друга фланелка(бельо), цветът на
да са със същия цвят както цвета на ръкавите
нейните ръкави трябва да е същият
на фланелката /термогащите трябва да са със
както основния цвят на ръкава на
същия цвят както основния цвят на гащета
горната фланелка или блуза
или подгъва на гащетата – играчите от един
отбор трябва да са облечени в еднакви
 Гащета – ако се използват други
гащета или термогащи под основните, цветове.
те трябва да бъдат с преобладаващия
цвят на основните гащета
Обяснение
• Фланелки замества бельо
• Понастоящем производителите изработват гащета с различен цвят в долната част
(подгъва). Промяната в Правилото дава избор за термогащите/клиновете да са със
същия цвят като гащетата или „подгъва”, но целия отбор трябва да носи един и същи
цвят
04.4 Шапки
Стар текст
Безопасните предпазни средства (…) са
разрешени, като спортни очила.

Нов текст
Безопасните предпазни средства (…) са
разрешени, както и шапките за вратарите и
…..

Обяснение
Препратката към шапките на вратарите включва също така, че използването им е разрешено в
рамките на Правилата
04.5 Електронна комуникация с играчите (включително с резервни играчи)
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Стар текст
Използването на електронни комуникационни
системи между състезателите и/или
техническия екип е забранено

Нов текст
Не се разрешава използването на никакви
форми на електронна комуникация между
играчите (включително резервни
играчи/сменени играчи и отстранени играчи)
или техническия персонал.

Обяснение
Изяснява, че електронната комуникация с резервните играчи не е разрешена.
04.6 Завръщане на играча след смяна/оправяне на екипировката
Стар текст
Нов текст
В случай на нарушение на това Правило (…):
Играч, който напуска игралното поле, за да
оправи или да смени екипировката си, трябва:
 всеки състезател, който е бил
• член на съдийския екип трябва да провери
инструктиран да напусне игралното
екипировката, преди да разреши обратното
поле, за да оправи екипировката си,
връщане на игралното поле
няма право да се връща на терена без
•
състезателят има право да се върне на
разрешението на съдията
игралното поле само с разрешението на
 съдията трябва да провери дали
съдията (което може да бъде дадено по
състезателят е коригирал
време на игра)
екипировката си, преди да разреши
обратното връщане на игралното поле
 състезателят има право да се върне
на игралното поле само при спряна
игра
Обяснение
Правилото беше неясно относно това дали играч, който е решил да напусне терена (напр. за
да си смени обувките) може да се върне по време на игра. Новият текст позволява четвъртия
съдия/асистент съдията да провери екипировката и независимо от причината за напускането
на терена, играчът се третира като играч, който се връща на терена след контузия. Това е подобре за играта и намалява конфликтите/дразненето.
ПРАВИЛО 05 – СЪДИЯТА
05.1 Решения на съдията – мнение и преценка
Допълнителен текст
Решенията се вземат съобразно най-добрата способност на съдията според Правилата на
Играта и "Духа на Играта" и се базират на становището на съдията, който има правото да
предприеме необходимите действия в рамките на Правилата на Играта.
Обяснение
В целия текст на Правилата има препратка към „според мнението на съдията” и „по преценка
на съдията”, така че това твърдение измества необходимостта от използването на „според
мнението на/по преценка на”, от редовно използване. Сега се поява концепцията за „Духа на
Играта” в Правилата.
05.2 Решения на съдията – когато решенията не може да бъдат променени
Стар текст
Съдията може да промени решението си
единствено, ако установи, че то е неправилно
или по свое усмотрение след консултации с
асистент-съдиите или четвъртия съдия и при
условие че не е подновил играта или
прекратил срещата.

Нов текст
Съдията не може да се промени дадено
решение осъзнавайки, че то е неточно или по
съвет на друг член на съдийския екип, ако
играта е подновена или съдията е дал сигнал
за края на първото или второто полувреме на
мача (включително продълженията) и е
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напуснал игралното поле или е прекратил
мача.
Обяснение
Пояснява, че веднага след като съдията сигнализира за края на полувремето и напусне
терена, решението не може да бъде променено, дори ако в последствие се появи изясняваща
информация, напр. по време на почивката между двете полувремена
05.3 Няколко нарушения едновременно
Стар текст
 наказва по-сериозното нарушение,
когато състезател извършва повече от
едно нарушение по едно и също
време
 нарушения, извършвани от
състезатели от различни отбори:
Съдията трябва да спре играта и да я
поднови чрез съдийска топка

Нов текст
 наказва по-сериозното нарушение, от
гледна точка на санкция, подновяване на
играта, физическата тежест и тактическо
въздействие, когато бъде направено повече
от едно нарушение в едно и също време

Обяснение
Не трябва да има значение дали това е един играч или няколко играчи или от кой
отбор/отбори, тъй като трябва да се накаже най-тежкото нарушение. Същата промяна е
включена в Правило 14.
05.4 Право за предприемане на дисциплинарно действие от момента на инспекцията на
игралното поле преди мача (вж. 12.8)
Стар текст
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.

Нов текст
 има право да предприеме дисциплинарни
мерки от момента на влизането на
игралното поле за проверката преди мача,
до напускането на игралното поле след
края на мача (включително при
продължения с изпълнение на дузпи). Ако,
преди да влезе на терена в началото на
мача, играч извърши нарушение, което
изисква отстраняване от играта, съдията
има право да не позволи на играча да
участва в мача (вж. Правило 3.6 );
Съдията трябва да докладва за всяко
друго некоректно поведение.

Обяснение
Новата формулировка определя кога точно започва правото на съдията да предприема
действия. Сегашният текст на Правило 12 се отнася до времето, когато отборите не загряват
преди мача, отборите не влизат на терена едновременно и др. логично е, ако например, двама
играчи се сбият в тунела или по време на загряването преди мача, да не им бъде разрешено
да играят, тъй като това би застрашило контрола върху мача и не е добре за имиджа на
играта.
По време на инспекцията на терена съдията може да промени маркировката и т.н., така че
логично е това да е времето, когато започва неговото право да „отстрани” даден играч.
Нарушенията, които не се наказват с отстраняване се докладват, така че жълти картони не
може да се използват преди мача или да се прехвърлят към времето на мача (вж. също т.
12.8).
05.5 Право да показва червени и жълти картони
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Стар текст
Нов текст
Съдията има право да покаже жълт или
 има право да показва жълти или червени
червен картон по време на почивката между
картони от момента на влизане на
полувремената и след края на мача, както и
игралното поле в началото на мача до
по време на продълженията или
завършването на мача, включително по
изпълнението на наказателни удари, но само
време на почивката между двете
на терена, тъй като мачът остава през всички
полувремена, през продълженията и при
тези периоди под неговата юрисдикция.
изпълнението на наказателни удари
Обяснение
Пояснява (в светлината на 5.4), че съдията може да използва жълт и червен картон
единствено от момента на влизане на терена при започването на мача.
05.6 Състезателят може да получи бърза медицинска помощ след нарушение за Жълт
картон/Червен картон
Стар текст
Съдията … спира мача, ако според него, състезателят е сериозно контузен и гарантира, че
играчът е изведен от терена. Контузен състезател не може да получи медицинска помощ на
терена и може да се върне само след като играта бъде подновена (…),
Изключения от това правило се правят само когато:
• Контузеният е вратар
• Вратар и състезател извън игралното поле са влезли в стълкновение и се нуждаят от
незабавно внимание
• Състезатели от един и същи отбор са се сблъскали помежду си и имат нужда от
незабавно медицинска помощ
• Получена е силна контузия, напр. гълтане на езика, мозъчно сътресение, счупен крак.
Допълнителен текст
 играч е контузен в резултат на физическо нарушение, за което на противника е
отправено предупреждение или е отстранен (например безразсъдно или сериозно
нарушение с борба за топката ), ако прегледа/медицинска помощ е извършена бързо
Обяснение
Разглежда се като много несправедливо, че играч който е контузен от сериозно нарушение и
треньорът/лекарят влиза на терена, играчът трябва да напусне терена което предоставя на
провинилия се отбор числово превъзходство (вж. Практическите указания).
05.7 Въздействие на външно лице, докосващо топката, когато тя е насочена към вратата
Стар текст
Допълнителна топка, друг предмет или
животно навлезе на терена по време на мача,
съдията трябва:
… Да спре играта само ако това пречи играта.
Играта трябва да се поднови със съдийска
топка

Нов текст
 Допълнителна топка, друг предмет или
животно навлезе на терена по време на
мача, съдията трябва:
 Да спре играта (и да я поднови със
съдийска топка), само ако това пречи
играта, освен ако топката отива към
вратата и намесата не пречи на
защитника да играе с топката, като гола
се присъжда, ако топката влезе във
вратата, (дори ако има контакт с
топката), освен ако топката влезе във
вратата на противника

Обяснение
Това осигурява Правило 5 да е в съответствие с изменението в Правило 3 (вж. 3.8)
05.8 Екипировка на съдията
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Допълнителен текст
Задължителна екипировка:
• Свирка/Свирки
• Часовник/часовници
• Червени и жълти картони
 Бележник (или друго средство за водене на записки от мача)
Друга екипировка
На съдиите може да се разреши да използват:
• Оборудване за комуникация с останалите членове на съдийския екип – зумер/флаг със
звуков сигнал, слушалки и др. (…)
• EPTS или друго оборудване за наблюдаване на физическото състояние.
На съдиите и на останалите членове на съдийския екип е забранено да носят бижута или
други електронни устройства.
Обяснение
Преместено от Правило 4; текстът пояснява разрешената за използване екипировка от
членовете на съдийския екип
ПРАВИЛО 06 – ОСТАНАЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКИЯ ЕКИП
06.1 Сменено заглавие
Старо заглавие
Ново заглавие
Асистент съдиите
Останалите членове на съдийския екип
Обяснение
Задълженията на всички останали членове на съдийския екип (асистент съдии, четвърти
съдия, допълнителни асистент съдии и резервен асистент съдия) сега са включени в това
Правило.
06.2 Право на Съдията по отношение на другите членове на съдийския екип
Допълнителен текст
Членовете на съдийския екип работят под ръководството на съдията.
Обяснение
Придава особено значение на водещата роля на съдията
06.3 Съдействие на съдията от страна на останалите членове на съдийския екип
Допълнителен текст
Членовете на съдийския екип съдействат на съдията при проверката на игралното поле,
топките и екипировката на играчите (включително, ако проблемите са разрешени) и
поддържането на записки за времето, головете, неправомерно поведение и т.н. (…) .
Обяснение
Посоченото по-горе в Правилото относно обичайното съдействие, което се предоставя на
съдията, позволява да се избегне повторението в разделите за всеки отделен член от
съдийския екип.
06.4 Процедура в случай, че член на съдийския екип не е в състояние да ръководи мача
Стар текст
Преди началото на турнира организаторите
трябва да пояснят дали, ако съдията не е в
състояние да продължи да ръководи срещата,
той може да бъде заменен от четвъртия
съдия или от старшия асистент-съдия, който
пък на свой ред се заменя от четвъртия съдия

Нов текст
Правила за състезанието, трябва да посочват
ясно кой замества член на съдийския екип,
който не е в състояние да започне или да
продължи мача, и всички свързани с това
промени. По-специално, трябва да е ясно
дали, ако съдията не е в състояние да
продължи, четвъртият съдия или старши
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асистент-съдията или допълнителния старши
асистент съдия поемат неговите задължения.
Обяснение
Опростяване на текста, така че да не е необходимо действията да се изброяват
06.5 Задължения на четвъртия съдия
Допълнителен текст
Четвъртият съдия (…) подпомага съдията през цялото време
• проверяване екипировката на играча/резервния играч
• посочване на минималния размер от добавеното време, което съдията възнамерява да
се играе до края на всяко полувреме (включително продълженията)
Обяснение
Добавени са задачите, които обикновено се изпълняват от четвъртите съдии
ПРАВИЛО 07 – ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА МАЧА
07.1 Допълнително време
Допълнителен текст
Времетраенето на всяко едно от полувремената може да бъде удължено поради загуба на
време през въпросното полувреме в резултат на:
• определяне на степента и/или напускането/изнасянето на контузен състезател
• спиране за пиене на напитки или поради други медицински причини, разрешени от
правилата на състезанието
Обяснение
Това често причинява добавянето на допълнително време. По-точно, добавени са одобрени
„прекъсвания за напитки”, така че те да имат валидност в рамките на Правилата.
ПРАВИЛО 08 – НАЧАЛО И ПОДНОВЯВАНЕ НА ИГРАТА
08.1 Включване на препратка към всички видове подновяване на играта
Допълнителен текст
Свободните удари (пряк или непряк свободен удар), удар от наказателното поле, странично
хвърляне, удар от вратата и ъглов удар са другите начини за подновяване на играта (вж.
Правила 13-17).
Обяснение
Нелогично е (особено за тези, които не са съдии), че Правилото за подновяването на играта да
включва само началния удар и съдийската топка, така че са добавени препратките към другите
видове подновяване на играта.
08.2 Нарушения, когато топката не е в игра
Допълнителен текст
При възникване на нарушение, когато топката не е в игра, това не променя начина на
подновяване на играта.
Обяснение
Пояснява, че подновяването не се променя поради инцидент, когато топката не е в игра, напр.
задържане преди ъглов удар, отсъждане на свободен удар след насилствено поведение и т.н.
08.3 Начален удар: топката трябва явно да се придвижи, за да бъде в игра; може да се
изрита във всякаква посока
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Стар текст
Нов текст
Топката е в игра, когато бъде изритана и се Топката е в игра след като бъде ритната и
придвижи напред
явно се придвижи
Обяснение
Отпадането на изискването топката да отиде напред при начален удар означава, че не е
необходимо нападателят да се намира в половината на противника (което не е разрешено), за
да получи топката. Както и при други Правила, топката трябва явно да се придвижи, за да се
спре практиката за играч, който едва докосва топката и след това неспортсменски да
претендира, че ударът не е изпълнен.
08.4 Позиция на съдийската топка
Допълнителен текст
Съдията пуска топката на мястото, където тя се е намирала в момента на спиране на играта
освен, когато играта е спряна във вратарското поле. В този случай съдията пуска топката на
линията на вратарското поле, която е успоредна на линията на вратата в точката, която е
разположена най-близо до мястото където е била спряна играта.
Обяснение
Тук ясното посочване елиминира появяването на този текст на много други места в
настоящите Правила.
08.5 Съдията не може да решава спечелването на съдийската топка
Стар текст
Съдията не може да решава кой може да се
бори или не може да се бори за съдийската
топка.

Нов текст
Неопределен брой играчи могат да си
оспорват съдийската топка (включително
вратарите); съдията не може да решава кой
да се бори за съдийската топка или за
резултата от това действие.

Обяснение
Пояснява, че съдията не може да „управлява/указва” положения на съдийска топка
08.6 Изпълнение на съдийска топка директно във вратата
Стар текст
Ако съдийската топка влезе във вратата (…)
(…) директно (…).

Нов текст
Ако съдийската топка влезе във вратата без
да докосне най-малко двама играчи, играта
(…….)

Обяснение
Заместването на „директно” с „без да докосне най-малко двама играчи” е по-ясно и
съответства на текста в други Правила.
ПРАВИЛО 09 – ТОПКА В ИГРА И ВЪН ОТ ИГРА
09.1 Топка, рикошираща от член на съдийския екип
Стар текст
Във всички останали случаи топката е в игра,
включително и ако:
• топката рикошира от странична греда,
напречна греда или флагчето за ъглов
удар и остане в границите на
игралното поле
• • топката рикошира от съдията или

Нов текст
Във всички останали случаи топката е в игра,
включително:
• ако топката рикошира от член на
съдийския
екип,
странична
греда,
напречна греда или колчето на флагчето
за ъглов удар и остане в границите на
игралното поле
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асистент-съдиите когато те се намират
в рамките на игралното поле
Обяснение
Промяната потвърждава, че топката е все още в игра, ако рикошира от член на съдийския
екип, който е в непосредствена близост до терена (асистент съдия, допълнителен асистент
съдия) и топката не е пресякла изцяло линията.
ПРАВИЛО 10 – ОПРЕДЕЛЯНЕ ИЗХОДА НА СРЕЩАТА
10.1 Сменено заглавие
Старо заглавие
Ново заглавие
Отбелязване на гол
Определяне изхода на срещата
Обяснение
Сега в това Правило са включени удари от Точката за изпълнение на наказателен удар,
Голове като гостуващ отбор, и др.
10.2.1 Избиране на врата за изпълнение на наказателни удари от точката за наказателен
удар
Стар текст
Съдията определя вратата на която ще се
изпълняват ударите.
Наказателното поле, където се изпълняват
удари от точката за наказателен удар, може
да бъде сменено само ако вратата или
повърхността на терена стане неизползваема.

Нов текст
Ако
няма
други
съображения
(напр.
състоянието на терена, безопасност и др.),
съдията хвърля монета, за да реши на коя от
вратите ще се изпълняват ударите, което
може да бъде променено единствено от
съображения за сигурност или ако вратата
или повърхността на игрището станат
неизползваеми.

Обяснение

10.2.2 Избиране на врата за изпълнение на наказателни удари от точката за наказателен
удар
Стар текст
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 изпълняват удари от точката за
наказателен удар

Нов текст
С изключение на резервен играч заради
контузен вратар, само играчите, които се
намират на игралното поле или временно са
напуснали игралното поле (поради контузия,
за поправяне на екипировката и др.) в края на
срещата, имат право да изпълняват удари от
точката за наказателен удар

Обяснение
Пояснява,че играч който е легитимно и временно е напуснал терена (контузия, смяна на
екипировка и др.) може да участва, така както резервен играч може да замести вратар
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10.2.3 Вписване и ред на изпълнителите на наказателен удар
Стар текст
Нов текст
Всеки отбор отговаря за избора на Всеки от отборите отговаря за определянето
състезатели от тези, които се намират на на реда на имащите право играчи, по който те
терена в края на мача и реда, по който те ще ще изпълнят ударите. Съдията не трябва да
изпълняват ударите
бъде информиран за този ред.
Обяснение
Пояснява, че имената и/или реда на изпълнителите на наказателните удари не трябва да се
дават на съдията (някои неправилно искат имената и спират ударите, ако редът бъде
променен)
10.2.4 Еднакъв брой играчи
Стар текст
Ако някой от отборите завърши срещата с поголям
брой
състезатели,
отколкото
противника, той трябва да намали техния
брой, докато се изравни с броя на
противниковите състезатели и капитана на
отбора трябва да уведоми съдията за
имената и номерата на извадените от игра
футболисти.

Нов текст
Ако в края на мача и преди или по време на
изпълнението на ударите, някой от отборите
разполага с по-голям брой състезатели,
отколкото има противника, той трябва да
намали техния брой, докато се изравни с броя
на противниковите състезатели и съдията
трябва да бъде информиран за името и
номера на всеки изваден от игра футболист.

Ако състезател бъде контузен или отстранен
по време на изпълнението на ударите от
точката за наказателен удар и отборът има
човек по-малко, главният съдия не трябва да
намалява 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
Обяснение
Това се отнася до принципа за „феърплей” при започването на наказателните удари за
определяне на победител след продълженията, т.е. даден отбор не трябва да се възползва от
това, че разполага с повече състезатели в сравнение с противника, защото това би означавало
„най-добрият” им играч да изпълни втори удар срещу последния/най-слабия изпълнител от
противниковия отбор.
10.2.5 Вратарят не може да продължи играта
Стар текст
Ако някой от вратарите се контузи по време
на изпълнението 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 смени,
предвидени от правилата на турнира

Нов текст
Вратар, който не е в състояние да продължи
преди или по време на изпълнението на
ударите и чийто отбор не е използвал
максимално разрешения брой смени, може да
бъде заменен от вписан резервен играч или
от изключен играч при изравняване броя на
играчите, но без вратарят да участва понататък и той не може да изпълнява
наказателен удар.

Обяснение
Пояснява, че даден вратар може да бъде заменен по всяко време от резервен играч (или от
изваден играч, за да се изравни броя на състезателите), но той не може да изпълнява удар.
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10.2.6 Кога завършва наказателния удар (вж. 14.3)
Допълнителен текст
Ударът е изпълнен, когато топката спре своето движение, излезе от игралното поле или
съдията спре играта поради нарушение на Правилата;
Обяснение
Пояснява кога съдията трябва да реши, че ударът е завършил (вж. 14.3)
10.2.7 Последователност на изпълнителите на наказателните удари
Допълнителен текст
 Всеки удар се изпълнява от различен състезател, като преди някой от тях да бие
повторно, всички имащи право състезатели трябва да са изпълнили своите удари
 Горепосоченият принцип продължава за всяка последваща поредица от удари, но
отборът може да промени реда на играчите, които изпълняват ударите
Обяснение
Пояснява, че всички членове на отбора трябва да изпълнят еднакъв брой удари преди даден
играч да изпълни втори удар; при новия ”тур” от наказателни удари редът може да бъде
променен.
10.2.8 Играч, който напуска игралното поле
Допълнителен текст
Ударите от точката за наказателен удар не трябва да бъдат забавяни заради играч, който
напуска игралното поле. Ударът на играча ще бъде загубен (няма да бъде изпълнен) , ако
играчът не се върне навреме, за да изпълни удара
Обяснение
Пояснява, че съдията не трябва да забавя изпълнението на наказателните удари от точката за
наказателен удар, ако играч напусне игралното поле, ако играчът не се върне своевременно,
ударът се пропуска (губи правото за изпълнение). Важно е подобно потенциално
неспортсменско поведение да бъде спряно (указания от треньора, умишлено забавяне,
уговаряне на мачове и др.).
ПРАВИЛО 11 – ЗАСАДА
11.1 Статут на централната линия
Стар текст
Даден състезател не се намира в положение
на засада, ако:
Той е в собствената половина от игралното
поле или (…)

Нов текст
Даден състезател се намира в положение на
засада, ако:
 Част от главата, тялото или краката е
в
половината
на
противника
(централната линия се изключва)

Обяснение
Пояснява, че централната линия е „неутрална” за засадата, т.е. част от тялото на играча
трябва да е в противниковата половина, за да се намира в положение на засада.
11.2 Статут на ръцете на състезателя
Допълнителен текст
Даден състезател се намира в положение на засада, ако:
 Част от главата, тялото или краката е по-близо до линията на противниковата врата, в
сравнение както с топката, така и предпоследния състезател на противника
Ръцете на всички състезатели, включително тези на вратарите, не се вземат под внимание.
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Обяснение
Пояснява, че ръцете на защитниците, нападателите и вратарите не се включват при
отсъждането на засада.
11.3 Самото позициониране на играча не е достатъчно за да се отсъди засада
Стар текст
Нов текст
Засада се отсъжда на състезател, който се Състезател, който се намира в положение на
намира в положение на засада, само ако в засада в момента, в който топката бъде
момента, в който топката бъде докосната или докосната или отиграна от някой от
отиграна от някой от съотборниците му, той съотборниците му, се наказва само когато той
участва активно в играта, по преценка на започва да участва активно в играта, като ….
съдията, като: (…)
Обяснение
Пояснява, че това което се отсъжда, когато топката е в игра е положението на играча (засада).
Нарушението става, след като топката е отиграна, напр. играч, който е в засада, отбелязва гол
след спасяване от вратаря, и извършва нарушение след отиграването на топката.
11.4 Нарушение след рикошет или спасяване
Стар текст
“Получава предимство от положението, в
което се намира” като играе с топката, която:
 е отскочила или рикоширала към него от
греда или противник, (…)
 (…) от умишлено спасяване на противник

Нов текст
• получава предимство с отиграване на
топката или влияе на противников играч,
когато тя :
 е отскочила или рикоширала от
страничната или напречната греда на
вратата или от противников играч
 е
била
умишлено
спасена
от
противников играч

Обяснение
Пояснява, че „влияе на противник” след отскачане, рикошет или спасяване е нарушение в
засада.
11.5 Положение на Свободен удар
Стар текст
Нов текст
Стр. 36 !!!!
При наличие на засада, главният съдия
При отсъждане на засада, съдията трябва да отсъжда изпълнение на непряк свободен удар
предостави на противниковия отбор правото от мястото, където е извършено нарушението,
да изпълни непряк свободен удар от мястото, включително ако е в собствената половина от
където е направено нарушението;
игралното поле на играча.
стр. 111 !!!!!
При наличие на засада, главният съдия
отсъжда изпълнение на непряк свободен удар
от мястото, където се намира нарушаващия
състезател в момента на подаването или
последно докосване на топката към него от
съотборник.
Обяснение
Правилото и тълкуването са противоречиви. В рамките на Правилата, общият принцип е че
Свободен удар се отсъжда, когато е налице нарушение, така че сега това се отнася за
засадата. Свободен удар може да се отсъди в собствената половина на играча, ако играчът се
движи от положението на засада в половината на противника, за да извърши нарушение на
засада в собствената половина на играча.
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11.6 Защитник напуска игралното поле
Стар текст
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 страничната линия, по
отношение определянето на засада, до
следващото
спиране
на
играта.
Ако
състезателят
напусне
игралното
поле
умишлено, той трябва да бъде предупреден
при следващото излизане на топката от игра.

Нов текст
Всеки защитник, който напусне игралното
поле, без разрешение от съдията, трябва да
се счита, че се намира на собствената линия
на вратата или на страничната линия, по
отношение определянето на засада, до
следващото спиране на играта или докато
защитаващия се отбор отправи топката към
централната линия и тя излезе от неговото
наказателно поле. Ако състезателят напусне
игралното поле умишлено, той трябва да
бъде предупреден при следващото излизане
на топката от игра.

Обяснение
Не е справедливо контузен защитник извън терена да се счита, че „играе наравно с всички на
терена” до следващото спиране на играта. Новата формулировка определя края на фазата на
играта, когато защитникът вече не се счита за присъстващ на терена за целите на засадата.
11.7 Нападател извън игралното поле
Стар текст
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 трябва да бъде предупреден за
неспортсменско поведение. Състезателят
трябва да поиска разрешение от съдията за
повторното си влизане на игрището.

Нов текст
Нападател може да пристъпи или да остане
извън игралното поле, за да не участва
активно в играта. Ако играчът влезе обратно
от линията на вратата и участва в играта
преди следващото спиране на играта, или
защитаващия се отбор е отправил топката
към средната линия и тя е извън неговото
наказателно поле, играчът се счита че се
намира на линията на вратата с цел засада.
Играч,
който
преднамерено
напусне
игралното поле и отново влезе без
разрешение от съдията и не е наказан за
засада и получи предимство, трябва да
получи предупреждение.

Обяснение
Пояснява как да се действа с нападател, който напуска или остава извън игралното поле и
след това се връща.
11.8 Нападател във вратата
Стар текст
Нов текст
Ако нападател остане неподвижен между Ако нападател остане неподвижен между
гредите и вътре във мрежата на вратата, гредите и вътре в мрежата на вратата, когато
когато топката влиза в мрежата, трябва да се топката влиза в мрежата, трябва да се отсъди
отсъди гол. Ако обаче, (…) (…) нападателят гол, освен ако играчът извърши нарушение за
отвлича вниманието на противника, голът засада или нарушение по Правило 12, като в
трябва да се отмени, да се предупреди този случай играта се подновява с непряк или
състезателя за неспортсменско поведение и пряк свободен удар.
играта да се поднови със съдийска топка (…)
Обяснение
В съответствие с актуализирания текст за засада (напр. отстраняване на „отвлича
вниманието”) и компетентността за санкциониране на нарушението за напускане на игралното
поле със свободен удар, когато топката е в игра.
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ПРАВИЛО 12 – НЕПОЗВОЛЕНА ИГРА И НЕКОРЕКТНО ПОВЕДЕНИЕ
12.1 Нарушения, когато топката не е в игра
Допълнителен текст
Пряк свободен удар и непряк свободен удар се отсъжда единствено за нарушения, извършени
когато топката е в игра.
Обяснение
Дефинитивно определение (от раздела за тълкуванията), че топката трябва да е в игра, за да
бъде санкционирано неправомерно поведение със свободен удар или наказателен удар.
12.2 Пряк свободен удар – добавяне на „предизвикателства”
Стар текст
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:
- опитва се да отнеме топката от противника

Нов текст
Ако някой от състезателите извърши едно от
следните нарушения срещу противника по
начин,
който
съдията
сметне
за
невнимателен, безразсъден или свързан с
употреба на прекомерна сила, се отсъжда
пряк свободен удар:
 Да задържа или да атакува противника

Обяснение
„отнемане на топката” предполага борба за топката с крак, но някои предизвикателства може
да се извършат с други части на тялото (напр. коляно) и технически са били покрити.
12.3 Контакт означава пряк свободен удар
Допълнителен текст
Ако при нарушението има контакт с противника, то се наказва с пряк свободен удар или
наказателен удар:
Обяснение
Пояснява, че пряк свободен удар трябва да се отсъжда, ако нарушението включва контакт
12.4 Безразсъдно – премахване на „пълно” от определението
Стар текст
Нов текст
„Безразсъдно” означава, че състезателят е „Безразсъдно” означава, че състезателят е
действал с пълно незачитане на опасността действал с незачитане на опасността или на
или на последствията за неговия противник. последствията за неговия противник и трябва
(…) (…) трябва да бъде предупреден
да му се отправи предупреждение.
Обяснение
Съществуват правни проблеми за смисъла/значението на определението „пълно”
12.5 Сериозно нарушение при игра – премахване на определението „силно” от
определението
Стар текст
Нов текст
„Използване на прекомерна сила” означава, „Използване на прекомерна сила” означава,
че
състезателят
силно
превишава че състезателят превишава необходимото
необходимото използване на сила и може да използване на сила и може да застраши
контузи своя противник. (…) (…) трябва да безопасността на противника, и трябва да
бъде отстранен.
бъде отстранен
Обяснение
Съществуват правни проблеми за смисъла/значението на определението „силно”

112

12.6 Пряк свободен удар – добавяне на „пречи на предвижването на противников
състезател с контакт”
Допълнителен текст
Пряк свободен удар се отсъжда, ако играчът извърши някое от следните нарушения:
 пречи на предвижването на противников състезател с контакт
Обяснение
Потвърждение, че пречи на предвижването на противников състезател с контакт е пряк
свободен удар
12.7 Препречване без контакт означава непряк свободен удар
Стар текст
Непряк
свободен
удар
в
полза
на
противниковия отбор се отсъжда също така и
ако, (…) (…) пречи на придвижването на
противников състезател

Нов текст
Непряк
свободен
удар
в
полза
на
противниковия отбор се отсъжда ако някой от
състезателите (…)
 пречи на придвижването на противников
състезател, без да има пряк контакт

Обяснение
Потвърждение, че преченето на придвижването на противников състезател без контакт е
непряк свободен удар
12.8 Право за предприемане на дисциплинарна санкция от инспекцията на игралното
поле преди мача (вж. 5.4)
Стар текст
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.

Нов текст
Съдията
има
право
да
предприеме
дисциплинарно действие от навлизането на
игралното поле за проверка преди мача до
напускането на игралното поле след края на
мача (включително при изпълнение на
наказателни удари след продължението).
Ако преди влизането на игралното поле при
започването на мача, играч извърши
нарушение,
за
което
се
предвижда
отстраняване от терена, съдията има право
да не позволи на играча да участва в мача
(вж. Правило 3.6); съдията докладва за всяко
некоректно поведение.

Обяснение
Същата промяна, която е посочена и обяснена в Правило 5 (вж. 5.4)
12.9 Авантаж за нарушение за червен картон и след това участие на играча
Допълнителен текст
Авантаж не би следвало да се прилага при положения, включващи сериозна груба игра,
насилствено поведение или второ нарушение за предупреждение, освен ако е налице явна
възможност за отбелязване на гол. Съдията трябва да отстрани играча при следващото
излизане на топката от игра, но ако играчът играе с топката или предизвиква/пречи на
противника, съдията спира играта, отстранява играча и подновява играта с непряк свободен
удар.
Обяснение
Пояснява, че в редки случаи, когато съдията свири авантаж за нарушение за Червен картон
(само при непосредствена предстояща възможност за отбелязване на гол), ако играчът за
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червен картон след това участва в играта, мачът трябва да се спре, защото това ще е против
„феърплей”, ако е вкарал гол, допринесъл за гола или е спрял противника да отбележи гол.
12.10 Предупреждение за игра с ръка
Стар текст
Нов текст
Съществуват различни обстоятелства, когато Съществуват различни обстоятелства, когато
състезателите могат да бъдат официално състезателите могат да бъдат официално
предупредени за неспортсменско поведение, предупредени за неспортсменско поведение,
например, ако даден състезател:
включително ако даден състезател:
нарушение
или задържа
 Извърши нарушение с тактическата цел да • Извършва
топката с ръка, за да попречи на
попречи или да спре обещаваща атака
обещаваща атака или да я спре
 Задържа с ръка противник с тактическата
цел да избута противника при борба за • Играе с топката с ръка, опитвайки се да
отбележи гол (независимо дали опитът е
топката или да осуети овладяването на
успешен или неуспешен) или при
топката от противника
неуспешен опит за предотвратяване
 Задържа топката с ръка, за да попречи на
отбелязването на гол
противника да овладее топката или да
развие атака (освен вратаря в собственото
си наказателно поле)
 Играе с топката с ръка, опитвайки се да
отбележи гол (независимо дали опитът е
успешен или неуспешен)
Обяснение
• „Попречването на противника да получи” е преместено като нарушение за жълт картон, тъй
като това кара някои съдии да отсъждат жълт картон при всяко докосване на топката с ръка.
• Играта с ръка е включена като нарушение за жълт картон, когато „спира/пречи на
обещаваща атака” (както при други нарушения, които имат същия ефект)
• Пояснява, че играч който неуспешно се опитва да играе с топката с ръка, за да попречи на
отбелязването на гол, би следвало да получи жълт картон.
12.11 Предотвратяване на очевидна възможност за отбелязване на гол в наказателното
поле
Допълнителен текст
Когато играч предотврати гол на противниковия отбор или на очевидна възможност за
отбелязване на гол чрез умишлено нарушение с ръка, играчът се отстранява при
извършването на нарушението.
Когато играч извърши нарушение срещу противников играч в собственото си наказателно
поле, което лишава противника от очевидна възможност за отбелязването на гол и съдията
отсъди наказателен удар, към играча който е извършил нарушението се налага
предупреждение, освен в случаите когато:
 нарушението е задържане, бутане или дърпане, или
 нарушаващият играч не прави опит да играе с топката или играчът няма възможност да
предизвика игра с топката, или
 нарушението е такова, което се наказва с червен картон при извършването му на
игралното поле (напр. груба игра, грубо поведение и др.).
Обяснение
Когато бъде извършено нарушение за предотвратяване на очевидна голова възможност от
защитник в наказателното поле, наказателният удар ефективно възстановява възможността за
отбелязване на гол, така че наказанието за играча би следвало да е по-малко строго (Жълт
картон), отколкото когато нарушението е извършено извън наказателното поле. Обаче, когато
нарушението е игра с ръка или явен недействителен опит за игра или преборване за топката
(както е определено в текста), играчът ще бъде отстранен.
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12.12 Сериозна груба игра – при борба за топката
Стар текст
Атакуване, което застрашава здравето на
противника, трябва да се санкционира като
сериозно нарушение (сериозна груба игра).

Нов текст
Атакуване или борба за топката, което
застрашава здравето на противника или
включва използването на прекомерна сила
или бруталност, трябва да се санкционира
като сериозна груба игра.

Обяснение
Същата промяна както в 12.2 – „борба за топката” включва нарушения с ръце, лакти и т.н.
12.13 Проява на насилие – без контакт
Стар текст
Състезател е виновен за проява на насилие,
ако той използва прекомерна сила или
бруталност срещу противников състезател,
без да има борба за топката
или за проява на насилие и ако използва
прекомерна сила или бруталност срещу свой
съотборник или друго лице.

Нов текст
Проява на насилие е когато играч използва
или се опитва да използва прекомерна сила
или
бруталност
срещу
противников
състезател, без да има борба за топката или
срещу свой съотборник, член на съдийския
екип, длъжностно лице, официално лице от
отбор, зрител или друго лице, независимо
дали е осъществен контакт.

Обяснение
Пояснява, че опита за насилие се наказва с червен картон, дори ако е неуспешен
12.14 Проява на насилие – контакт в главата/лицето
Допълнителен текст
Играч който при борба за топката, умишлено удари противник или друго лице по главата или
лицето с ръка, е виновно за проява на насилие освен ако използваната сила е пренебрежимо
малка.
Обяснение
Пояснява, че играч който умишлено удари противник по главата/лицето (когато няма борба за
топката) следва да бъде отстранен (освен ако силата е пренебрежимо малка)
12.15 Нарушения срещу резервни играчи, официални лица на отборите, членове на
съдийския екип и др.
Стар текст
Нов текст
Ако топката е в игра и състезателят извърши  Ако топката е в игра и играчът извърши
нарушение вътре на терена:
нарушение вътре в игралното поле срещу:
• Срещу противник - играта се подновява с
 Противник – непряк или пряк свободен
пряк свободен удар от мястото, където се е
удар или наказателен удар;
намирала топката при извършването на
 Съотборник, резервен играч, сменен
нарушението (вж. Правило 13 – Положение
играч, официални лица на отборите или
на свободен удар) или наказателен удар
член на съдийския екип – пряк свободен
(ако нарушението е вътре в собственото
удар или наказателен удар
наказателно
поле
на
нарушаващия
 Всяко друго лице – съдийска топка.
състезател)
• Срещу съотборник - 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)
• Срещу резервен или сменен играч - играта
се подновява с непряк свободен удар от
мястото, където се е намирала топката при
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•

•

извършването
на
нарушението
(вж.
Правило 13 – Положение на свободен
удар)
Срещу главния съдия или помощник съдия
- 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)
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 вратата, в точката, която е
разположена най-близо до мястото, където
е била спряна играта

Обяснение
Наказанието за нарушение срещу друг участник отразява сериозността на подобно действие,
напр. футболът би изпратил лошо послание, ако нарушение срещу член на съдийския екип се
наказва само с непряк свободен удар
12.16 Фаулиране извън игралното поле (вж. 13.3 + 14.1)
Стар текст
Ако топката е в игра и играчът извърши
нарушение извън в игралното поле: (…)
• Ако състезателят напуска игралното поле,
за да извърши нарушението, 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)

Нов текст
 Ако топката е в игра и играчът извърши
нарушение извън в игралното поле: (…)
Обаче, ако играчът напуска игралното поле
като част от играта и извърши нарушение
срещу друг играч, играта се подновява със
пряк свободен удар, изпълнен от линията,
която е разположена най-близо до мястото на
нарушението; за нарушения за пряк свободен
удар се отсъжда наказателен удар, ако това е
в границите на наказателното поле на
нарушителя.

Обяснение
Правилото е променено, тъй като футбола би очаквал, че ако 2 играчи напуснат игралното
поле като част от обичайно действие и единия фаулира другия извън терена, би следвало да
се отсъди пряк свободен удар. Никой не би проявил разбиране, ако съдията даде червен
картон/жълт картон и след това поднови играта със съдийска топка (или непряк свободен
удар). Прекият свободен удар се отсъжда на страничната линия/линията на вратата в найблизкото място до мястото, където е било нарушението; ако това е станало на линията на
вратата в наказателното поле на защитника – отсъжда се наказателен удар.
ПРАВИЛО 13 – СВОБОДНИ УДАРИ
13.1 Свободни удари се отсъждат в полза на противниковия отбор
Стар текст
Свободните удари са преки и непреки.

Нов текст
Преки и непреки свободни удари се отсъждат
в полза на противниковия отбор на играча,
който е виновен за нарушението.

Обяснение
Заявявайки че свободен удар се присъжда на противниковия отбор в началото на Правилото
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позволява да се отстранят много приложения на фразата „на противниковия отбор”
13.2 Положение на свободен удар
Допълнителен текст
Всички свободни удари се изпълняват от мястото, където е извършено нарушението, освен
при:
Обяснение
Ясното обяснение в началото на това Правило позволява премахването на конкретно
позоваване на положението за прекия удар в много от Правилата.
13.3 Фаулиране извън игралното поле
Стар текст
Свободни удари отсъдени за нарушения, в
които участва влизащ, повторно влизащ или
напускащ играч в/от игралното поле без да е
взето разрешение, се изпълнява от мястото
на топката когато играта е спряна.

Нов текст
Свободни удари отсъдени за нарушения, в
които участва влизащ, повторно влизащ или
напускащ играч в/от игралното поле без да е
взето разрешение, се изпълнява от мястото
на топката когато играта е спряна. Обаче, ако
играч напусне игралното поле като част от
играта и извърши нарушение срещу друг
играч, играта се подновява с пряк свободен
удар на границата на линията, която е найблизо до мястото където е станало
нарушението; За нарушения за пряк свободен
удар се отсъжда наказателен удар, ако той е в
рамките
на
наказателното
поле
на
нарушителя

Обяснение
В съответствие с промяната, описана в 12.6 и 14.1
13.4 Топката трябва явно помръдне, за да е в игра
Стар текст
Нов текст
Топката е в игра, когато е изритана и Топката е в игра, когато е изритана и явно
помръдне
помръдне
Обяснение
Промяната се отнася за / с начален удар (8.3), наказателен удар (14.2) и ъглов удар (17.2).
13.5 Спиране/пресичане/препречване на свободни удари
Стар текст
Нов текст
Ако състезател реши да изпълни свободен Ако играчът изпълни свободния удар бързо и
удар бързо и противникът, който се намира в има противник, който е на разстояние поблизост до топката преднамерено попречи за малко от 9.15 м (10 ярда) и пресича удара
изпълнението на удара, съдията трябва да съдията разрешава играта да продължи.
направи предупреждение на състезателя за Обаче, противник който преднамерено пречи
забавяне подновяването на играта. Ако на бързото изпълнение на свободен удар,
играчът изпълни свободния удар бързо и има трябва да получи предупреждение за
противник, който е на разстояние по-малко от забавяне подновяването на играта.
9.15 м (10 ярда) и пресича удара, съдията
разрешава играта да продължи.
Обяснение
Местата на параграфите са обърнати с оглед по-ясното разграничаване между преднамерено
попречване изпълнението на свободен удар и пресичане на удара при бързо изпълнение на
свободен удар, след като е бил изпълнен.
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ПРАВИЛО 14 – НАКАЗАТЕЛЕН УДАР
14.1 Наказателен удар за фаулиране извън игралното поле (вж. 12.16 + 13.3)
Стар текст
Наказателен удар се отсъжда срещу отбор,
който извърши едно от десетте нарушения, за
които се отсъжда пряк свободен удар вътре в
собственото наказателно поле.

Нов текст
Наказателен удар се отсъжда, ако играч
направи нарушение за което се присъжда
пряк свободен удар вътре в своето
наказателно поле или извън терена като част
от играта според посоченото в Правила 12 и
13.

Обяснение
Повтаря промените от Правило 12 и Правило 13, за които се отсъжда наказателен удар за
нарушение от защитник извън игралното поле с топка в игра, ако най-близката точка до
нарушението е вътре в неговото собствено наказателно поле.
14.2 Неподвижно положение и движение на топката
Стар текст
Топката:
Топката трябва да бъде поставена на точката
за наказателен удар.
Топката е в игра, когато бъде ритната и
помръдне напред.
Обяснение
В съответствие с другите промени.

Нов текст
Топката трябва да бъде неподвижна,
поставена на точката за наказателен удар.
Топката е в игра, когато бъде ритната и явно
помръдне напред.

14.3 Кога завършва изпълнението на наказателния удар (вж. 10.2.6)
Допълнителен текст
Изпълнението на наказателният удар завършва, когато топката спре своето движение, излиза
от игра или съдията спира играта поради нарушаване на Правилата.
Обяснение
Пояснява кога завършва наказателния удар.
14.4 Някои нарушения винаги се наказват с непряк свободен удар
Стар текст
Ако съдията даде сигнал за изпълнение
на наказателен удар и преди топката да
влезе в игра настъпи една от следните
ситуаци:
Състезателят,
изпълняващ
наказателния
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 играта и да поднови
срещата с изпълнение на непряк свободен
удар от защитаващия се отбор от мястото,

Нов текст
Незабавно след като съдията даде сигнал
за изпълнението на наказателен удар,
ударът трябва да се изпълни. Ако преди
топката да е в игра, настъпи една от
следните ситуации:
Състезателят , който изпълнява наказателния
удар или негов съотборник, нарушат
Правилата на Играта:
 ако топката влезе във вратата,
наказателният удар трябва да бъде
изпълнен повторно
 Ако топката не влезе във вратата,
съдията спира играта и тя се
подновява с непряк свободен удар.
С изключение на случаите /освен/ когато,
играта ще бъде спряна и подновена с непряк
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където е извършено нарушението
свободен удар, независимо дали е отбелязан
Вратарят извърши нарушение на Правилата гол или не:
на играта:
 наказателният удар е изпълнен назад
• съдията разрешава изпълнението на
 съотборник
на
определения
наказателния удар
изпълнител изпълнява наказателния
• ако топката влезе във вратата, се признава
удар, съдията предупреждава играча,
гола
който е изпълнил удара
• ако топката не влезе във вратата,
 Финтиране за ритане на топката
наказателният удар трябва да бъде
веднага след като изпълнителят е
изпълнен повторно
спрял
за
нанасяне
на
удар
Някой от съотборниците на състезателя,
(финтирането
по
време
на
изпълняващ наказателния удар, извърши
засилването, съдията предупреждава
нарушение на Правилата на играта:
изпълнителя
• 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 играта и да поднови
срещата с изпълнение на непряк свободен
удар от защитаващия се отбор от мястото,
където е извършено нарушението.
Някой от съотборниците на вратаря, наруши
Правилата на играта:
• съдията разрешава изпълнението на
наказателния удар
• ако топката влезе във вратата, се признава
гола
• • ако топката не влезе във вратата,
наказателният удар трябва да бъде
изпълнен повторно
Обяснение
Подчертава, че стандартното решение повторно изпълнение не се прилага по отношение на
онези ситуации, като изпълнение на удара от съиграч на посочения за изпълнител или
„непозволено” финтиране, които се класифицират неспортсменско поведение.
14.5 Нарушения от вратаря
Допълнителен текст
Ако топката не влезе във вратата, ударът се повтаря, вратарят се предупреждава, ако е
нарушил Правилата на играта.
Обяснение
Правилото е променено, за да се накаже изпълнител на наказателен удар, който „финтира по
време на засилването”.То е в съответствие с положението, че вратар който нарушава
Правилото, за което се отсъжда повторение на удара, получава предупреждение. Това следва
да насърчи вратарите да не нарушават това Правило.
14.6 Едновременно извършване на няколко нарушения
Стар текст
играчи, както от защитаващия се отбор, така и
от атакуващия отбор, нарушават Правилата
на играта, ударът се изпълнява отново .

Нов текст
играчи от двата отбора нарушават Правилата
на играта, ударът се изпълнява отново, освен
случаите когато играчът извърши по-сериозно
нарушение (напр. непозволено финтиране).

Обяснение
Повтаря промяната от Правило 5, където по-сериозното се наказва (вж. 5.3)
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ПРАВИЛО 15 – СТРАНИЧНО ХВЪРЛЯНЕ
15.1 Топката се хвърля с двете ръце
Нов текст
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 хвърли топката с двете си ръце отзад и над главата си от точката, където тя е
напуснала игралното поле
Обяснение
• хвърляне е по-логичната дума за използване, отколкото подаване
• съчетаването на подточки 3 и 4 подчертава, че не се разрешава хвърляне с една ръка
(топка, хвърлена с едната ръка и направлявана с другата)
15.2 Неспазване на дистанцията от 2 м (2 ярда)
Стар текст
Ако противников играч отвлича вниманието
или пречи на хвърлящия по недопустим начин
• той получава предупреждение за
неспортсменско поведение

Нов текст
Ако противников играч отвлича вниманието
или пречи на хвърлящия по недопустим начин
(включително придвижване на разстояние помалко от 2 м (2 ярда) към мястото, където се
извършва страничното хвърляне), тогава той
трябва
да
бъде
предупреден
за
неспортсменско поведение и ако страничното
хвърляне е било изпълнено, се отсъжда
непряк свободен удар.

Обяснение
Пояснява, че неспазването на разстоянието в рамките на 2 м (2 ярда) се счита за отвличане на
вниманието или възпрепятстване и се отсъжда НСУ, ако страничното хвърляне е било
изпълнено.
ПРАВИЛО 16 – УДАР ОТ ВРАТАТА
16.1 Удар от вратата изпълнен директно в собствената врата
Допълнителен текст
От удар от вратата директно може да бъде отбелязан гол, но само срещу противниковия
отбор; ако топката директно влезе във вратата на изпълняващия удара играч, се отсъжда
ъглов удар в полза на противниковия отбор, ако топката е напуснала наказателното поле.
Обяснение
Изяснява правилното подновяване, ако играч отбележи автогол от удар от вратата (напр. при
силен вятър)
16.2 Топката трябва да е неподвижна
Нов текст
• Топката трябва да е неподвижна и да бъде ритната от която и да е точка от
вратарското поле от състезател на защитаващия се отбор
Обяснение
Пояснява, че топката трябва да е неподвижна, тъй като това липсваше в „стария” текст
16.3 Нападател в наказателното поле
Допълнителен текст
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Ако противников играч, който е в наказателното поле, когато се изпълнява удар от вратата,
докосне или се бори за топката преди тя да е докоснала друг играч, ударът от вратата се
повтаря.
Обяснение
Пояснява, че всеки противников играч/играчи в наказателното поле, когато се изпълнява удар
от вратата, не може да докосва/да се бори за топката преди тя да е докоснала друг играч,
така че играчът не получава авантаж от това, че не е напуснал наказателното поле, както
изисква Правилото.
ПРАВИЛО 17 – ЪГЛОВ УДАР
17.1 Ъглов удар, ако е изпълнен директно в собствената врата
Допълнителен текст
Гол може да бъде отбелязан директно от ъглов удар, но само срещу противниковия отбор; ако
топката влезе директно във вратата на изпълняващия ъгловия удар, се отсъжда ъглов удар в
полза на противниковия отбор.
Обяснение
Пояснява правилното подновяване, ако играч отбележи автогол от ъглов удар
17.2 Топката трябва да е неподвижна и след това явно да помръдне , за да е в игра
Нов текст
 Топката трябва да бъде поставена в зоната за изпълнение на ъглов удар
 Топката трябва да е неподвижна и да се ритне от играч на атакуващия отбор
 Топката е в игра след като бъде ритната и явно да помръдне (…)
Обяснение
•
Зона замества „Дъга”
•
Пояснява, че топката трябва да е неподвижна
•
Отразява промяната в други Правила, но това което е особено важно за ъгловите удари,
да се възпира играча само да докосва топката и след това по неспортсменски начин да
претендира, че ъгловият удар не е бил изпълнен.
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Речник
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Речникът съдържа думи/фрази, които се нуждаят от изясняване или обяснение извън
подробностите в Правилата на Играта и/или които не винаги са лесни за превод на
друг език.

Футболни структури
БМФА – Борд на Международната футболна асоциация
Орган, състоящ се от четири футболни асоциации на Великобритания и ФИФА, който
е отговорен за Правилата на Играта по целия свят. По принцип, промени в Правилата
могат да бъдат одобрени на Годишното общо събрание, което обикновено се
провежда през м. февруари или м. март.

ФИФА /FIFA – Fédération Internationale de Football Association/ – Международна
Федерация на Футболните Асоциации (ФИФА)
Ръководният орган, който отговаря за футбола в целия свят

Конфедерация
Органът, който отговаря за футбола на даден континент. Шестте конфедерации са:
AFC (Азия), CAF (Африка), CONCACAF (Северна, Централна Америка и Карибския
басейн), CONMEBOL (Южна Америка), OFC (Океания) и UEFA (Европа)

Национална футболна асоциация
Органът, който отговаря за футбола в дадена страна
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Футболни термини
A
Abandon – Прекратявам
Мачът да завърши/да се прекрати преди определеното време
Advantage – Предимство (Авантаж)
Съдията позволява играта да продължи, когато има извършено нарушение, ако от това
се възползва, отборът който не е извършил нарушението
Additional time – Допълнително време
Предоставено време в края на всяко полувреме за „загубеното” време поради
извършването на смени, контузии, дисциплинарно действие, празнуване на гол и др.
Assessment of injured player – Оценка на контузен играч
Бърз преглед на контузия, обикновено от медицинско лице, за да види дали играчът се
нуждае от медицинска помощ
Away goals rule – Правило за голове при гостуване
Метод за определяне на резултата от мача/двата мача, когато двата отбора са
отбелязали еднакъв брой голове; отбелязаните голове на гостуващия отбор се
удвояват

B
Brutality – Бруталност
Действие, което е грубо, безмилостно или преднамерено насилие

C
Caution – Предупреждение
Официална санкция, която води до докладване на дисциплинарен орган, изпълнена
чрез показване на жълт картон; две предупреждения в даден мач водят до
отстраняването на играча (изгонване)
Charge (an opponent) – Атакуване с тяло (на противник)
Физическа атака срещу противника, обикновено използвайки рамото и горната част на
ръката (придържайки я близко до тялото)

D
Deceive – Заблуждаване
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Действие за заблуждаване/подвеждане на съдията за отсъждане на неправилно
решение/дисциплинарна санкция, от което се възползва заблуждаващия играч и/или
неговия отбор
Direct free kick – Пряк свободен удар
Свободен удар, от който може да бъде отбелязан гол чрез ритане на топката директно
във вратата на противника
Discretion – Лична преценка
Отсъждане, използвано от съдията или друг член на съдийския екип при вземането на
решение
Dismissal – Отстраняване
Друга дума за „изгонване” (червен картон)
Dissent – Несъгласие
Публично несъгласие (устно и/или физическо) с решението на член от съдийския екип;
наказва се с предупреждение (жълт картон)
Distract – Разсейване
Безпокоене, объркване или привличане на внимание (обикновено нечестно)
Dropped ball – Съдийска топка
„Неутрален” метод за подновяване на играта – съдията пуска топката между играчи от
двата отбора; топката е в игра, когато докосне земята

E
Electronic player tracking system (EPTS) – Електронна система за проследяване на
играч
Система, която записва и анализира данните за физическото и физиологично
представяне на състезателя
Endanger the safety of an opponent – Застрашаване безопасността на противника
Поставяне на противников играч в опасност или риск (от контузия)
Excessive force – Прекомерна сила
Използване на повече сила/енергия, отколкото е необходимо
Extra time – Продължения
Метод за опит за решаване резултата от даден мач, включвайки два допълнителни
периода за игра не превишаващи 15 мин. всеки

F
Feinting – Финтиране
Действие, с което се прави опит да се обърка противника. Правилата определят
разрешено и „непозволено” финтиране
Field of play (Pitch) – Игрално поле (Игрище)
Зона за игра, ограничена от странични линии и линии на вратата и мрежи на вратите
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G
Goal line technology (GLT) – Технология на Гол линията (ТГЛ)
Електронна система, която незабавно информира съдията, когато е отбелязан гол, т.е.
топката изцяло преминава линията на вратата и е във вратата (вж. Правило 1 за
подробности)

H
Hybrid system – Хибридна система
Комбинация от изкуствени и естествени материали за създаването на игрална
повърхност, която изисква слънчева светлина, вода, циркулация на въздуха и косене

I
Indirect free kick – Непряк свободен удар
Свободен удар, от който може да се отбележи гол само, ако друг играч (и от двата
отбора) докосне топката, след като тя е била изритана
Infringement – Нарушение
Действие, което е против/нарушава/не спазва Правилата
Impede - Възпрепятстване
Да се забави, блокира или предотврати действие или движение на противника
Intentional – Умишлено
Преднамерено действие (не инцидентно)
Intercept – Пресичане
Да се предотврати топката да достигне до желаното място

K
Kicks from the penalty mark – Удар от точката за изпълнение на наказателен удар
Метод за определяне на резултата от мача, като играчите от всеки отбор се редуват
да изпълняват удари, докато единия от отборите отбележи един гол повече и двата
отбора са изпълнили еднакъв брой удари (освен ако по време на първите 5 удара за
всеки отбор, единият отбор води в резултата другия отбор с брой голове, който не
може да бъде изравнен, дори ако отбора изпълни всички свои останали удари)

N
Negligible – Пренебрежимо малко
Незначително, минимално

O
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Offence – Нарушение
Действие, което е против/нарушава/не спазва Правилата на играта; понякога особено
се отнася до непозволени действия, извършени спрямо дадено лице, предимно
противников състезател
Offensive, insulting or abusive language – Нападателен, обиден и оскърбителен
език
Вербално или физическо поведение, което е грубо, нараняващо, неуважително;
наказва се с отстраняване (червен картон)
Outside agent – Външен агент
Всяко лице, което не е длъжностно лице и не е вписано в тимовия лист на отбора
(играчи, резервни играчи и официални лица на отбора)

P
Penalise – Налагане на наказание
Да се накаже, обикновено чрез спиране на играта и отсъждане на свободен удар или
наказателен удар в полза на противниковия отбор (вж. също Предимство – Авантаж)
Played – Играл
Действие на играч, който осъществява контакт с топката
Playing distance – Игрово разстояние
Разстояние до топката, което позволява на играча да докосне топката чрез протягане
на крак или скачане, или при вратарите – скачане с протегнати ръце. Разстоянието
зависи от ръста на играча

Q
Quick free kick – Бърз свободен удар
Свободен удар изпълнен (с разрешението на съдията) много бързо, след като играта е
била спряна.

R
Reckless – Безразсъден
Всяко действие (обикновено влизане отзад или ритане) от играч, който не зачита
(игнорира) опасността или последствията за противника
Restart – Подновяване
Всеки метод за подновяване на играта след като е била спряна

S
Sanction – Санкция
Дисциплинарно действие, предприето от съдията
Save – Безопасен
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Действие на играч, за да спре топката, когато тя отива във вратата или много близо до
нея, като използва част от тялото освен ръцете (с изключение на вратаря в неговото
наказателно поле)
Send off (Dismissal) – Отстраняване (изгонване)
Дисциплинарно действие, когато от играча се изисква да напусне игралното поле за
оставащата част от мача, след като е извършил нарушение за отстраняване (показано
с червен картон); ако мачът е започнал, играчът не може да бъде заменен
Serious foul play – Сериозно нечестна игра
Влизане отзад или борба за топката, което застрашава безопасността на всеки
противник или използване на прекомерна сила или бруталност; наказва се с
отстраняване (червен картон)
Signal – Сигнал
Физическа индикация от съдията или друг член на съдийския екип; обикновено
включва движения на ръката или с флаг, или с използването на свирка (само съдията)
Simulation – Симулация
Действие, което създава грешно/фалшиво впечатление, че нещо се е случило, докато
в същност не е (вж. също Заблуждаване); извършено от играч, за да спечели нечестно
предимство
Spirit of the game – Духа на Играта
Основата / Основните принципи / Характера на футбола
Suspend – Задържане
Спиране на мача за период от време с намерението за евентуално подновяване на
играта, напр. поради мъгла, силен дъжд, буря,сериозна контузия

T
Tackle – Влизане отзад
Борба за топката с крак (на земята или във въздуха)
Team official – Официално лице на отбора
Включено лице в списъка на отбора, което не е състезател, напр. треньор,
физиотерапевт, лекар (вж. Технически персонал)
Team list – Списък на отбора
Официален документ за отбора, обикновено изброява играчите, резервните играчи и
официалните лица на отбора
Technical staff – Технически персонал
Официални членове на отбора, които не участват в играта, включени в официалния
списък на отбора, напр. треньор, физиотерапевт, лекар (вж. Официално лице)
Technical area – Техническа зона
Определена зона (на стадиона) за официалните лица на отбора, с включени места за
сядане (вж. Правило 1 за подробности)

U
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Undue interference – Прекомерна намеса
Действие/Въздействие, което не е необходимо
Unsporting behaviour – Неспортсменско поведение
Нелоялно действие/поведение; наказва се с предупреждение

V
Violent conduct – Проява на насилие
Действие, което не е в борба за топката, при което се използва или се прави опит да се
използва прекомерна сила или бруталност срещу противник или когато играч
умишлено удари някого по главата или лицето, освен ако използваната сила е
пренебрежимо малка

129

Съдийски термини
Член/Членове на съдийския екип
Общ термин за лице или лица, отговорни за контрола на футболен мач от името на
футболна асоциация и/или състезание, под чиято юрисдикция се ръководи мачът

Съдия
Основният член на съдийския екип за даден мач, който действа на игралното поле.
Другите членове на съдийския екип действат под контрола и указанието на съдията .
Съдията е лицето, което взема крайното решение.

Други членове на съдийския екип
За футболните срещи се назначават и
подпомагане на съдията:

други членове на съдийския екип за

•
Асистент съдия
Член на съдийския екип с флагче, разположен в едната половина на терена на
страничната линия, за да помага на съдията, особено при положения на засада и
решения за удар от вратата/ъглов удар/странично хвърляне
•
Четвърти съдия
Член на съдийския екип, отговарящ за подпомагането на съдията както по сиитуации
на игралното поле, така и извън него, включително наблюдаване на техническата зона,
контролиране на резервните играчи и др.
•
Допълнителен асистент съдия (ДАС)
Член на съдийския екип, разположен на линията на вратата, за да помага на съдията,
особено при ситуации в/около наказателното поле и за решенията относно има
гол/няма гол.
•
Резервен асистент съдия (РАС)
Помощник съдия, който ще замести определен асистент (и ако правилата на
състезанието позволяват, четвъртия съдия и/или допълнителния асистент съдия), ако
той не е в състояние да продължи да изпълнява функциите си

130

Практически
указания за
съдиите
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Въведение
Тези указания съдържат практически съвети за членовете на съдийския екип , които
допълват Информацията в Правилата на Играта.
Прави се позоваване в Правило 5, отнасящо се до съдии, които действат в рамките и в
съответствие с Правилата на Играта и с „Духа на Играта“. От съдиите се очаква да
проявяват здрав разум и да прилагат „Духа на Играта“ при прилагането на Правилата
на Играта, особено при вземането на решения, отнасящи се до това дали даден мач
да се проведе и/или продължи.
Това е особено вярно за по-долните нива във футбола, където не винаги е възможно
Правилата на Играта да бъдат приложени стриктно. Например, освен ако са налице
проблеми свързани с безопасността, съдията трябва да позволи играта да
започне/продължи, ако:




един или повече ъгловите флагчета липсва
съществуват малки неточности свързани с маркировката на терена, като
например в зоната на ъгловия удар, централният кръг и т.н.
гредите на вратата/напречната греда не са в бяло

В такива случаи, съдията трябва, със съгласието на отборите, да стартира/продължи
мача и трябва да представи доклад пред съответните органи.
Ключ:


АС – Асистент Съдия



ДАС – Допълнителен Асистент Съдия
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ПОЗИЦИОНИРАНЕ, ПРИДВИЖВАНЕ И
РАБОТА В ЕКИП
Общи положения при позициониране и придвижване
Най-добрата позиция е тази, от която съдията може да вземе правилното
решение. Всички препоръки относно позиционирането трябва да бъдат
адаптирани, като бъде използвана специфичната информация за отборите,
играчите и събитията в мача.
Препоръчаните в графиките позиции са основни насоки. Позоваването на „зона“
подчертава, че препоръчаната позиция е в област, в която съдията е найвероятно да бъде най-ефективен. Зоната може да бъде голяма, по-малка или
оформена по различен начин, в зависимост от конкретните за мача
обстоятелства.

1.

Препоръки:






Играта трябва да бъде между Съдията и съответния АС
Съответният АС трябва да бъде в зрителното поле на Съдията, така че
съдията обикновено трябва да използва система на широк диагонал.
Оставането от външната страна на полето прави по-лесно поддържането на
играта, както и това съответния АС да остане в зрителното поле на Съдията.
Съдията трябва да бъде достатъчно близо, за да наблюдава играта, но без да й
пречи.
„Това, което трябва да бъде видяно“ не винаги е в близост до топката. Съдията
също така трябва да следи за:
 Конфронтация на играчи извън зоната в която е топката
 Възможни нарушения в зоната, към която се насочва играта
 Нарушения, възникващи след като топката е отиграна
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Позициониране на Асистент съдии и на Допълнителни асистент съдии
АС трябва да бъде на една линия с предоследния състезател на защитаващия се
отбор или с топката, ако тя е по-близо до линията на вратата, отколкото до
предоследния състезател на защитаващия се отбор. АС винаги трябва да е с лице
към игралното поле, дори когато тича. Страничното движение трябва да бъде
използвано за къси разстояния. Това е от особено значение, когато се отсъжда засада,
тъй като дава на АС по-добра линия на видимост.
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Позиционирането на ДАС е зад линията на вратата, освен когато е необходимо да се
придвижи по линията на вратата, за да бъде отсъдена ситуация „има гол/няма гол”.
ДАС няма право да навлиза в игралното поле, освен ако не са налице изключителни
обстоятелства.

2.

Вратар

Защитник

Съдия

Помощник съдия

Нападател

Допълнителен асистент съдия

Позициониране и Работа в екип

Консултация
При разрешаването на дисциплинарни въпроси, зрителният контакт и дискретен
сигнал с ръка от АС към Съдията, може да са достатъчни. Когато се изисква директна
консултация, АС може да се придвижи 2-3 метра вътре в терена, ако е необходимо.
Когато разговарят, Съдията и АС трябва да са с лице към игралното поле, за да бъде
избегната ситуация, при която те да бъдат чути от други, и за да наблюдават играчите
и терена.
Ъглов удар
Позицията на АС при ъглов удар, е зад флагчето за ъглов удар , на линията на
вратата, но АС не трябва да пречи на играча да изпълни ъгловия удар, но трябва да
провери дали топката е поставена на правилното място в зоната за ъглов удар.
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Свободен удар
Позицията на АС при свободен удар трябва да бъде на една линия с предоследния
състезател на защитаващия се отбор, за да бъде проверена линията за положение на
засада. Въпреки това, ПС трябва да бъде в готовност да последва топката, като се
придвижи надолу по страничната линия към флагчето за ъглов удар , ако е налице
директен изстрел към вратата.

136

137

Гол/Няма гол
Когато е бил отбелязан гол и няма съмнение относно решението, съдията и асистент
съдията трябва да установят зрителен контакт, и тогава асистент съдията трябва
бързо да се придвижи 25-30 метра по протежение на страничната линия към
централната линия, без да вдига флага.
Когато е отбелязан гол, но изглежда, че топката все още е в игра, асистент съдията
първо трябва да вдигне флага, за да привлече вниманието на съдията, и тогава трябва
да продължи с обичайната гол процедура, и да изтича бързо 25-30 метра по
протежение на страничната линия към централната линия.
В случаи, при които цялата топка не премине линията на вратата и играта продължи
както обикновено, тъй като не е бил отбелязан гол, съдията трябва да установи
зрителен контакт с асистент съдията, и ако е необходимо да направи дискретен сигнал
с ръка.
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Удар от вратата

АС първо трябва да провери дали топката е във вратарското поле. Ако топката не е
поставена правилно, ПС не трябва да се премества от позицията, трябва да установи
зрителен контакт със съдията и да вдигне флага. След като топката бъде поставена
правилно във вратарското поле, АС трябва да се придвижи до линията на
наказателното поле, за да провери дали топката излиза от наказателното поле (топка в
игра), и дали нападателите са извън него. И най-накрая АС трябва да заеме позиция
за проверка на линията за засада.
Обаче, ако има ДАС, то АС трябва да заеме позиция на една линия с края на
наказателното поле, и след това с линията за засада, а ДАС трябва да бъде
позициониран в зад пресечната точка на линията на вратата и вратарското поле, и да
провери дали топката е поставена вътре във вратарското поле. Ако топката не е
поставена правилно, ДАС трябва да съобщи това на съдията.
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Вратар, който освобождава топката
АС трябва да заеме позиция на линия с края на наказателното поле, и да провери
дали вратарят не държи топката извън наказателното поле. След като вратарят е
отиграл топката, АС трябва да заеме позиция на линията за засада.
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Начален удар АС трябва да са на една линия с предоследния състезател на
защитаващия се отбор

Удари от точката за изпълнение на наказателен удар
Единият АС трябва да бъде позициониран в пресечната точка между линията на
вратата и вратарското поле. Другият АС трябва да се намира в централния кръг, за да
осъществява контрол над играчите. Ако има ДАС, те трябва да са позиционирани на
всяка пресечна точка на линията на вратата и вратарското поле, съответно вдясно и
вляво от вратата; и двамата АС трябва да са разположени в централния кръг.
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без ДАС

с ДАС

Наказателен удар
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АС трябва да бъде позициониран на пресечната точка на линията на вратата и
наказателното поле.

Когато има ДАС, то ДАС трябва да бъде разположен в пресечната точка на линията на
вратата и наказателното поле, а АС трябва да е позициониран на една линия с точката
за наказателен удар (която е линията на засада).

Масова конфронтация
При ситуации на масова конфронтация, АС който се намира в близост, може да
навлезе в игралното поле, за да окаже съдействие на съдията. Другият АС трябва да
наблюдава и да записва подробностите за инцидента. Четвъртият съдия трябва да
остане в близост до техническите зони.

Задължително разстояние
Когато е отсъден свободен удар много близко до АС, то АС може да навлезе на терена
(обикновено по искане на съдията), за да съдейства и да се гарантира, че играчите са
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позиционирани на 9.15 м (10 ярда) от топката. В такъв случай, съдията трябва да
изчака, докато АС се върне обратно на своята позиция, преди да поднови играта.
Смяна
Ако няма четвърти съдия, то АС трябва да се придвижи към централната линия, за да
съдейства при процедурата по смяната; съдията трябва да изчака, докато АС се върне
обратно на своята позиция, преди да поднови играта.
Ако има четвърти съдия , АС не е необходимо да се придвижва към централната
линия, тъй като четвъртото длъжностно лице извършва процедурата по смяната, освен
ако не са налице няколко смени по едно и също време, в който случай АС трябва да се
придвижи към централната линия, за да съдейства на четвъртия съдия.
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ЕЗИК НА ТЯЛОТО, КОМУНИКАЦИЯ И
СВИРКОВ СИГНАЛ
1.

Съдии

Език на тялото
Езикът на тялото е инструмент, който съдията използва, за да:



контролира състезателите по време на мача
покаже авторитет и самоконтрол

Езикът на тялото не е обяснение за решение.
Сигнали
Вижте Правило 5 за диаграми на сигналите.
Свирков сигнал
Свирковия сигнал е необходим за:







Започване на играта (първото и второто полувреме и на продълженията) и след
гол
Спиране на играта:
 За свободен удар и при наказателен удар
 Ако мачът е прекратен или отменен
 В края на всяко полувреме
Подновяване на играта за:
 Свободни удари, когато се изисква съответното разстояние
 Наказателни удари
Подновяване на играта, след като е била спряна поради:
 Ситуация, изискваща повишено внимание или отстраняване;
 Контузия
 Смяна

Свирковия сигнал не е необходим за:


Спиране на играта при:
 Удар от вратата, ъглов удар, странично хвърляне или гол



Подновяване на играта след:
 Повечето свободни удари, удар от вратата, ъглов удар, странично
хвърляне или съдийска топка;
Свирковият сигнал, който се практикува твърде често/ненужно ще има помалко влияние върху играчите, в случаите когато е необходимо.
Ако съдията желае играчът/играчите да изчакат съдийския сигнал, преди
подновяване на играта (например при проверката дали защитниците са
позиционирани на 9,15 м при пряк свободен удар), съдията трябва да
146

информира ясно атакуващия играч/играчи, че трябва да изчакат свирковия
сигнал.
Ако съдията изсвири по погрешка и играта спре, играта се подновява със
съдийска топка.
2.

Асистент съдии
Звуков сигнал





Системата за звуков сигнал представлява допълнителен сигнал, които се
използва единствено, за да се привлече вниманието на съдията. Ситуации, при
които този звуков сигнал би бил полезен, включват:
Засада
Нарушения (които не са забелязани от съдията)
Странично хвърляне, ъглов удар, удар от вратата или гол (трудни решения)

Електронна система за комуникация
Когато се използва електронна система за комуникация, съдията ще инструктира АС
относно това кога е подходящо да се използва комуникационната система
едновременно с физически сигнал или вместо него.
Техника с флага
Флагът на АС трябва винаги да е развит и видим за съдията. Това обикновено
означава, че флагът трябва да се носи в ръката, която е по-близо до съдията. Когато
се дава сигнал, А спира да тича, обръща се с лице към терена, установява зрителен
контакт със съдията и вдига флага стегнато (не с прибързано или преувеличено)
движение. Флагът трябва да бъде като продължение на ръката. АС трябва да вдига
флага, използвайки ръката, която ще ползва за показването на следващия сигнал. Ако
обстоятелствата се променят и се налага да бъде използвана другата ръка за това, АС
трябва да премести флага в другата ръка, като преместването се прави под кръста.
Ако АС даде сигнал, че топката е извън игра, флагът трябва да се задържи, докато
бъде видян от съдията.
Ако АС даде сигнал за нарушение, което изисква показването на червен картон и
сигналът не е забелязан от съдията навреме:



ако играта е била спряна, подновяването може да бъде променено в
съответствие със Правилата (свободен удар, наказателен удар, и т.н.)
ако играта е възобновена, съдията все още може да предприеме
дисциплинарни мерки, но не може да санкционира нарушението с пряк
свободен удар или наказателен удар.

Жестове
Като правило, АС не трябва да използва явни сигнали с ръка. Въпреки това, в
определени случаи, с дискретен сигнал с ръка може да окаже съдействие на
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съдията. Сигналът с ръка трябва да е с ясно значение, и той трябва да е бил
определен в инструктажа, проведен преди мача.
Сигнали
Вижте Правило 6 относно диаграми на сигнали.
Ъглов удар/Удар от вратата
Когато топката изцяло премине през линията на вратата в близост до АС,
трябва да бъде даден сигнал с дясната ръка (по-добрата линия на видимост), за
да се покаже дали е удар от вратата или ъглов удар.
Когато топката изцяло премине през линията на вратата, АС трябва да вдигне
флага за да информира съдията, че топката е извън игра, и след това, ако тя е:



Близо до АС - показва дали е удар от вратата или ъглов удар.
Далече от АС – установява зрителен контакт и следва решението на
съдията. АС също така може да пристъпи към директен сигнал, ако
решението е очевидно едно.

Фалове
АС трябва да вдигне флага, когато има фал или извършено нарушение в
непосредствена близост или извън зрителния обсег на съдията. Във всички други
ситуации АС трябва да изчака и да предложи становище, ако е необходимо, и
тогава да информира съдията относно това какво е било видяно и чуто, и кои
играчи са замесени.
Преди да сигнализира за нарушение, АС трябва да определи:



Дали нарушението е било извън зрителното поле на съдията или му е
попречено да види ситуацията
Съдията не би дал авантаж

Когато има извършено нарушение и това изисква сигнал от АС, то той трябва да:





Вдигне флага със същата ръка, която винаги ще бъде използвана за останалата
част от сигнала – това дава ясен знак на съдията за това, на кого ще бъде
присъден пряк свободен удар.
Да осъществи зрителен контакт със съдията.
Да развее леко флага напред и назад (като избягва прекалено или агресивно
движение).
АС трябва да използва „техниката изчакай и виж“, за да позволи на играта да
продължи, и не трябва да вдига флага, когато отборът срещу който има
извършено нарушение, ще има полза от авантажа; следователно е
изключително важно АС да установява зрителен контакт със съдията.
Фалове в наказателното поле
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Когато е извършен фал от защитник вътре в наказателното поле, извън
зрителното поле на съдията, особено ако това е в близост до позиция на АС, то
АС първо трябва да установи зрителен контакт със съдията, за да види къде е
позицията на съдията и какво действие е било предприето. Ако съдията не е
предприел никакво действие, АС трябва да даде знак с флага, да използва
електронният звуков сигнал и тогава видимо да се придвижи по страничната
линия в посока ъгловия флаг.
Фалове извън наказателното поле
Когато е извършен фал от защитник (близо до границата на наказателното
поле), АС трябва да установи зрителен контакт със съдията, за да види
позицията на съдията и какво действие е било предприето, като може да даде
сигнал с флага, ако това е необходимо. При ситуации на контра атака, АС
трябва да е в състояние да даде информация като например дали е бил
извършен фал, и дали фалът е бил извършен в или извън наказателното поле,
и какво дисциплинарно действие трябва да бъде предприето. АС трябва да
извърши ясно движение по страничната линия към централната линия, за да
покаже че нарушението е извършено извън наказателното поле.
Гол/Няма гол
Когато е ясно, че топката изцяло е преминала линията на вратата и има гол, АС
трябва да установи зрителен контакт със съдията, без да дава някакъв
допълнителен сигнал.
Когато е бил отбелязан гол, но не е ясно дали топката е преминала линията, АС
трябва да вдигне флага, за да привлече вниманието на съдията и тогава да
потвърди гола.
Засада
Първото действие на АС при вземане на решение за наличие на засада е
вдигането на флага (като използва за това дясната ръка, даваща по-добра
линия на видимост) и след това, ако съдията спре играта, използване на флага
за посочване на зоната от игрището, в която се е състояло нарушението. Ако
флагът не бъде незабавно забелязан от съдията, АС трябва да задържи
сигнала докато бъде видян от съдията, или топката премине под контрола на
защитаващия се отбор.
Наказателен удар
Ако вратарят съвсем очевидно се придвижи на разстояние от линията на
вратата преди топката да бъде изритана, и не бъде гол отбелязан, АС трябва
да вдигне флага.
Смяна
След като АС е бил уведомен (от четвъртия съдия или от официално лице на
отбора), че е поискана смяна, АС трябва да сигнализира за това по време на
следващото спиране на играта.
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Странично хвърляне
Когато топката изцяло премине през страничната линия :
• близо до АС – трябва да бъде даден директен сигнал, за да се покаже
посоката на страничното хвърляне
• далече от ПС и решението за странично хвърляне е ясно – АС трябва да
направи директен сигнал за да посочи посоката на страничното хвърляне
• далече от ПС и ПС има съмнение относно посоката на страничното хвърляне
– АС трябва да вдигне флага, за да уведоми съдията, че топката е извън игра,
да установи зрителен контакт със съдията и да последва сигнала на съдията.

3.

Допълнителни асистент съдии
ДАС използват радио-комуникационна система (не флагове), за да комуникират
със съдията. Ако радио комуникационната система не сработи, ДАС ще
използват флаг стик с електронен звуков сигнал. ДАС не използват очевидни
сигнали с ръка, но в някои случаи, дискретен сигнал с ръка може да бъде от
изключителна помощ за съдията. Сигналът с ръка трябва да има ясно значение,
като такива сигнали трябва да са договорени в дискусията, която се провежда
преди мача.
Ако е преценил, че топката изцяло е преминала през линията на вратата и е в
рамките на вратата, ДАС трябва:
• незабавно да уведоми съдията посредством комуникационната система, че
голът трябва да бъде отчетен
• даде ясен сигнал с лява ръка, перпендикулярно на линията на вратата,
сочейки центъра на терена (флаг стик в лявата ръка също така е необходим).
Този сигнал не е необходим, когато е съвсем ясно, че топката е преминала
линията на вратата.
Съдията ще вземе окончателното решение.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ
1.

Авантаж
Съдията може да отсъди авантаж, когато е извършено нарушение, но трябва да
вземе предвид следното при вземането на решение дали да отсъди авантаж или
да спре играта:

2.



тежестта на нарушението – ако нарушението изисква отстраняване от игра,
съдията трябва да спре играта и да отстрани играча, освен ако не е налице
очевидна възможност за отбелязване на гол



позицията, където е извършено нарушението – колкото по-близо до вратата на
противника, толкова по-ефективно може да бъде предимството



шансовете за незабавна, обещаваща атака



атмосферата на мача

Продължение поради загуба на време
Много спирания в процеса на играта са напълно нормални (например тъчове,
голови удари). За продължение се вземат под внимания ситуациите, когато
забавянията са прекомерни.

3.

Непозволено задържане на противника
Напомня се на съдиите да правят превенции и да се справят решително с
непозволените нарушения, особено с тези в наказателното поле при ъглов удари и
при преки свободни удари. За да се справят с такива ситуации:
 съдиите трябва да предупреждават всеки играч, който прави задържане на
противник преди топката да е в игра
 предупреждават играча, ако задържането продължава преди топката да е в игра
 отсъждат пряк свободен удар или наказателен удар и да предупредят играч,
ако това се случи след като топката е в игра
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4.

Засада

Нападател е в позиция на засада (A), не влияе на противника, докосва топката.
Помощник съдията трябва да вдигне флага, когато играчът докосне топката.

Нападател е в позиция на засада (A), не влияе на противника, не докосва
топката. Играчът не е докоснал топката, така че не може да бъде санкциониран.
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Нападател в позиция на засада (A) тича в посока на топката и негов съотборник,
който не е в позиция на засада (B) също така тича към топката и я отиграва. (A)
Не е докосвал топката, така че не може да бъде санкциониран.

Играч в позиция на засада (A) може да бъде санкциониран преди да играе или да
докосне топката, ако по преценка на съдията, никой от другите му съотборници,
който не е в позиция на засада, няма възможност да играе с топката.
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Нападател в позиция на засада (A) тича по посока на топката и не докосва
топката. Асистент съдията трябва да даде отсъди „удар от вратата“.

Нападател в позиция на засада (A) и съвсем очевидно препречва линията на
видимост на вратаря. Играчът трябва да бъде санкциониран за възпрепятстване на
противника да играе или да има възможност да играе с топката.
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Нападател в позиция на засада (A) и съвсем очевидно не е застанал на линията
на видимост на вратаря и не атакува противник за топката.

Нападател в позиция на засада (A) тича към топката, но не възпрепятства
противника да играе или да бъде в състояние да играе топката. (А) не атакува
противника (В) за топката.
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Нападател в позиция на засада (A) тича към топката, възпрепятства противника
(В) да изиграе или да бъде в състояние да играе с топката, като като атакува
противника (В) за топката.

Нападател в позиция на засада (В) е санкциониран за игра с или за докосване
на топка, която рекушира, отскача, е отклонена или е явно спасена от вратаря,
когато е бил в положение на засада, когато топката е била последно докосната
или играна от съотборник.
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Нападател в позиция на засада (В) е санкциониран за игра с или за докосване
на топка, която рекушира или е отклонена след умишлено спасяване от играч от
отбора защитник (С), като е бил в позиция на засада, когато топката е била
последно докосната или играна от съотборник.

Изстрелът от съотборник (A) е отклонен от вратаря. (B) не е в положение на засада
и играе с топката, (C) е в позиция на засада, но не е санкциониран, тъй като
играчът не възползва от това да е в тази позиция и не е докоснал топката.
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Изстрел от съотборник (A) отскача или е отклонен от противник към нападател (B),
който е санкциониран за игра с или за докосване на топката, като преди това е
бил в позиция на засада.

Нападател (C) е в позиция на засада, не влияе на противник, когато съотборник (A)
подава топката на играч (B1), който не е в засада, който тича към противниковата
врата и подава топката от позиция (B2) към съотборник (C). Нападателят (C) не е бил
в позиция на засада, когато топката е била подадена, така че не може да бъде
санкциониран.

5.

Медицинска помощ /преценка след показване на жълт/червен картон
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По-рано, контузен играч, който е получил медицинска помощ на терена, трябваше
да напусне преди подновяването на играта. Това може да бъде несправедливо,
ако противник е причинил нараняването, тъй като отборът нарушител има числено
предимство, когато играта започне отново.
Това изискване беше въведено, тъй като играчите често неспортсменски
използват контузията, за да забавят подновяването поради тактически
съображения.
Като баланс между тези две несправедливи ситуации, Бордът на Международната
Футболна Асоциация взе решение, че само при нарушение, свързано с физическо
наряване, при което противникът е предупреден или отстранен, ако
контузеният играч може бързо да бъде излекуван, след това може да остане на
терена.
По принцип забавянето не трябва да бъде по-дълго като времетраене от това,
което се изисква, за да дойде медицинско лице(а) на терена, за да прецени
контузията. Разликата е в това, че преди, съдията е искал намеса на медицинско
лице и следва напускане от страна на играча, а сега медицинският персонал
напуска, но играчът може да остане.
За да се гарантира, че контузеният играч удължава забавянето по некоректен
начин, на съдиите се препоръчва:


да бъдат наясно със ситуацията в мача и с всяка потенциална тактическа
причина за забавяне на подновяването на играта



да уведомят контузения играч, че ако се налага медицинска помощ, то това
трябва да стане бързо



да сигнализират за медицинско лице(а) (не за носилките), и ако е възможно,
да им напомнят да бъдат бързи.

Когато съдията вземе решение играта да продължи, са налице следните варианти:


медицинското лице(а) напуска и играчът остава или



играчът напуска за по нататъшна преценка/ медицинска помощ (може да бъде
необходимо подаване на сигнал за носилка).

Като основна насока, подновяването на играта не трябва да бъде забавяно за повече
от 20-25 секунди, от момента, когато всички са готови да продължат играта. Съдията
трябва да даде продължение, което да компенсира времето за спирането.
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