ДЕТАЉНИЈИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА ПРАВИЛА ИГРЕ 2017/18
Следе промене у Правилима игре за 2017/18. За сваку промену је приказана
стара формулација (по потреби) и нова/промењена/додата формулација и
објашњење за сваку од њих.
Текст приказан као „Стари текст“ може бити тачан претходни текст или
уопштено значење претходног текста.
СВА ПРАВИЛА
Прекршаји и казне
Сви ови термини на енглеском језику имају шири смисао и значење, док на
српском језику и даље постоји једна универзална и лако схватљива реч =
ПРЕКРШАЈ.
ПРАВИЛО 1 – ТЕРЕН ЗА ИГРУ
2. Обележавање терена
Додатни текст
Терен за игру мора бити правоугаоног облика и обележава се пуним
(неиспрекиданим) линијама које не смеју бити опасне по учеснике;
вештачки материјали се могу користити за обележавање терена на
природној подлози само под условом да нису опасни
Објашњење
Вештачка трава (или слично) може бити коришћена за обележавање линија
на травнатој подлози под условом да није опасна.
ПРАВИЛО 3 – ИГРАЧИ
1. Број играча - Званична такмичења
Стари текст
У свакој утакмици која се игра у
оквиру службених такмичења
ФИФА, или у такмичењима која
организују конфедерације и
национални савези, могуће је
користити три заменика.

Нови текст
Број заменика, максимално пет, који
се могу користити у свакој утакмици
која се игра у оквиру службених
такмичења ФИФА, или у
такмичењима која организују
конфедерације и национални савези,
осим за утакмице мушких и женских
такмичења у које су укључени први

тимови клубова у највишој лиги или
сениорске „А“ репрезентације, које
могу користити максимално три
заменика.
Објашњење
ФИФА, конфедерације и национални савези могу дозволити до максимално
пет замена у свим такмичењима осим на највишем нивоу.

1. Број играча - Повратак замењених играча
Стари текст
Повратак у игру замењених играча је
дозвољен само на најнижим
нивоима такмичења (рекреативна
форма) и то уз сагласност
заинтересованих националних
савеза.

Нови текст
Повратак у игру замењених играча је
дозвољен само на млађим
категоријама, ветеранима, фудбалу
за инвалиде и рекреативном
фудбалу и то само уз сагласност
заинтересованих националних
савеза, конфедерација или ФИФА.

Објашњење
Повратак у игру замењених играча који је дозвољен у рекреативном
фудбалу проширен је и на млађе категорије, ветеране и фудбал за
инвалиде (уз сагласност националног савеза).
3. Процедура замене
Стари текст
Замена је комплетирана када
заменик уђе на терен за игру и од
тог тренутка заменик постаје играч,
а играч који је изашао постаје
замењени играч.
Заменик може почети да учествује у
игри само под условом да прво уђе
на терен за игру.
Објашњење
Једноставнија формулација.

Нови текст
Замена је комплетирана када
заменик уђе на терен за игру и од
тог тренутка играч који је изашао
постаје замењени играч а заменик
постаје играч и може почети да
учествује у игри.

3. Процедура замене
Додатни текст
Ако је замена направљена током паузе између делова игре или
продужетака, процедура мора бити обављена пре почетног ударца. Ако
судија није обавештен, уписани заменици могу наставити игру, без
дисциплинске казне, али морају бити пријављени надлежном органу.
Објашњење
Појашњење да замена учињена без обавештавања судије није прекршај за
жути картон .
5. Прекршаји и казне
Додатни текст
Ако играч промени место са вратарем, а да судија није претходно
обавештен:
• игра се наставља
• обојици играча показати жути картон када лопта следећи пут буде ван
игре, али не ако је промена направљена током одмора између
полувремена (укључујући и продужетке) или у периоду између краја
утакмице и почетка продужетка и/или ударац са тачке за добијање
победника
Објашњење
Појашњење да у овим случајевима промена места са вратарем учињена без
обавештавања судије није прекршај за жути картон (ЖК).
8. Играч изван терена за игру
Стари текст
Ако се играч, након напуштања
терена за игру са дозволом судије,
поново врати на терен за игру без
дозволе судије, судија ће:
• игру зауставити (мада не одмах
ако играч не утиче на игру или ако
може да се примени предност)
• показати жути картон играчу због

Нови текст
Ако играч којем је потребна дозвола
судије да уђе или поново уђе на
терен за игру, уђе или поново уђе на
терен за игру без дозволе судије,
судија ће:
• игру зауставити (мада не одмах
ако играч не утиче на игру или на
члана судијског тима или ако може

уласка на терен за игру без
дозволе судије
• наредити играчу да напусти терен
за игру
Ако је судија зауставио игру,
наставиће је:
• индиректним слободним ударцем
са места где се лопта налазила у
тренутку када је утакмица
прекинута
у складу са Правилом 12 ако је играч
повредио ово Правило

да се примени предност)
• показати жути картон играчу због
уласка на терен за игру без
дозволе судије
Ако је судија зауставио игру,
наставиће је:
• директним слободним ударцем са
места утицаја
• индиректним слободним ударцем
са места где се лопта налазила у
тренутку када је утакмица
прекинута ако није било утицаја

Објашњење
• Играч који уђе на терен за игру без дозволе судије (ако је потребно) и
утиче на игру сада се кажњава директним слободним ударцем (ДСУ) као и
заменик или службено лице
• Није потребно тражити од играча који је направио овај прекршај да
напусти терен за игру после показаног жутог картона (ЖК).
9. Погодак постигнут са додатном особом на терену за игру
Стари текст
Ако након постигнутог поготка,
судија схвати, пре него што се игра
настави, да се на терену за игру
налазила нека друга особа када је
постигнут погодак:
• судија неће признати погодак ако
је то:
o играч, заменик, замењени или
искључени играч или
службено лице екипе која је
постигла погодак (...)
Игра ће бити настављена ударцем са
врата, ударцем из угла или
спуштањем лопте.

Нови текст
Ако након постигнутог поготка,
судија схвати, пре него што се игра
настави, да се на терену за игру
налазила нека друга особа када је
постигнут погодак:
• судија неће признати погодак ако
је то:
o играч, заменик, замењени или
искључени играч или
службено лице екипе која је
постигла погодак; игра се
наставља директним
слободним ударцем са места
где се налазила друга особа (...)

Објашњење
Ово прави усаглашеност са изменама у 2016/17 које кажњавају

заменика/службено лице екипе које уђе на терен за игру без дозволе судије
са директним слободним ударцем (ДСУ).

ПРАВИЛО 4 – ОПРЕМА ИГРАЧА
4. Остала опрема – Oпрема за главу
Додатни текст
Aко играч носи заштитну маску (осим вратаревих) она мора испуњавати
следеће услове: (...)
Објашњење
Појашњење да вратарева опрема за главу (маска, капа) није укључена у ову
листу.
4. Остала опрема – Eлектронска комуникација
Стари текст
Употреба било ког облика
електронске комуникације између
играча (укључујући заменике,
замењене и искључене играче)
и/или техничког особља није
дозвољена.

Нови текст
Играчима (укључујући заменике,
замењене и искључене играче) није
дозвољена употреба било ког
облика електронске или
комуникационе опреме (осим где је
дозвољен ЕПТС). Употреба било ког
облика електронске комуникације
званичних лица екипа није
дозвољена осим у случајевима када
се директно користи у сврху
играчевог здравља или безбедности.

Објашњење
• Нова формулација је јасно одвојила сву опрему од ЕПТС уређаја, где
играчима није дозољена употреба било ког облика електронске или
комуникационе опреме (нпр. камера, микрофон, слушалице, итд.). На овај
начин се чува интегритет игре јер никаква комуникација са играчима
током игре није дозвољена, осим јасно видљивих вербалних тактичких
информација од стране тренера
• Безбедност играча је врло важна тако да електронска комуникација није

дозвољена управо због њихове безбедности и сигурности, нпр. употреба
малог микрофона за тражење носила, медицинске помоћи или опреме за
процену повреда главе.
4. Остала опрема – Систем за електронско праћење
Додатни текст
Где се користи ношење технолошких помагала, као део електронског
система за праћење
(EPTS), у утакмицама играним у званичним такмичењима под
покровитељством ФИФА, конфедерација или националних савеза, та
технологија која је закачена на опрему играча мора да садржи следећу
ознаку:
Овај знак означава да је технологија званично тестирана и
задовољава минималне сигурносне захтеве „International
Match Standard“ развијене под надзором ФИФА и одобрене од
стране Међународног борда. Институти који спроводе тестове
подлежу одобрењу ФИФА.
Период усклађивања траје до 31. маја 2018. године.
Објашњење
Веома је битно да су сви EPTS системи који користе играчи сертификовани
и да задовољавају минимум установљених безбедоносних критеријума.
Овај захтев је обавезан од 1. јуна 2017. године. Системи који су већ у
употреби имају прелазни период до 31. маја 2018. године да изврше
усклађивање са одобреним системом.
ПРАВИЛО 5 – СУДИЈА
2. Одлуке судије
Додатни текст
Одлуке судије о чињеницама у вези са игром, укључујући да ли је или не
постигнут погодак и резултату меча, су коначне. Одлуке судије и свих
осталих чланова судијског тима, морају увек бити поштоване.
Објашњење
Најосновнији принцип фудбалске игре је да се одлуке чланова судијског
тима морају увек поштовати (чак и када оне нису тачне).

3. Права и обавезе - Дисциплинске мере
Додатни текст
Судија (...)
• има право да покаже жути или црвени картон и, где то Пропозиције
такмичења дозвољавају, привремено забрани играчу наступ, од тренутка
ступања на терен за игру пре утакмице, па све до краја утакмице,
укључујући паузу између два полувремена, као и током продужетака и
извођења удараца са тачке за казнени ударац
Објашњење
Национални савези могу сада дозволити привремену забрану наступа
играчу у млађим категоријама, ветеранима, фудбалу за инвалиде и
рекреативном фудбалу
3. Права и обавезе - Дисциплинске мере
Додатни текст
Судија (...)
• предузима мере против службених лица екипа која немају одговорно
држање и, према свом дискреционом праву, да их одмах одстрани са
терена за игру и његовог ограђеног дела; медицинско лице у екипи које
чини неспортско понашање може остати у екипи и пружати потребну
медицинску помоћ играчима ако екипа нема друго медицинско лице.
Објашњење
Медицинско лице у екипи које чини неспортско понашање и које би
требало да буде удаљено из техничког простора може остати у екипи и
пружати потребну медицинску помоћ играчима ако екипа нема друго
медицинско лице.
ПРАВИЛО 7 – ТРАЈАЊЕ УТАКМИЦЕ
1..Полувреме
Додатни текст
Играчи имају право на одмор између два дела утакмице, не дужи од 15
минута; кратка пауза за освежавајућу течност је дозвољена између два дела
у продужецима.
Објашњење

Пажњом о бризи према играчима сматра се да је разумно дозволити
играчима кратку паузу за освежавајућу течност између два дела у
продужецима; пауза није за саветовање тренера о игри.

ПРАВИЛО 8 – ПОЧЕТАК И НАСТАВАК ИГРЕ
1..Почетни ударац
Додатни текст
Код сваког почетног ударца:
• сви играчи, осим играча који изводи почетни ударац, се налазе на
сопственој половини терена за игру (...)
• погодак се из почетног ударца може постићи директно у противничка
врата; ако лопта уђе директно у врата извођача досудиће се ударац из
угла за противничку екипу
Објашњење
• „Ново“ извођење почетног ударца (лопта може да се упути и назад) је
популарно, али често извођач стоји на противничкој половини терена за
игру; нова формулација то сада дозвољава.
• Ударац из угла биће досуђен ако се из почетног ударца лопта упути
директно у сопствена врата.
ПРАВИЛО 10 – ОДРЕЂИВАЊЕ ИСХОДА УТАКМИЦЕ
2. Победничка екипа
Додатни текст
Када је правилима такмичења одређено да се после нерешене утакмице
или нерешеног скора у две одигране утакмице (једна код куће, једна на
страни) мора добити победнички тим, дозвољене су само следеће
процедуре:
• правило погодака у гостима
• два једнака дела продужетака не дужих од 15 минута појединачно
• ударци са тачке за казнени ударац
Комбинација ових поцедура може да се примењује.
Објашњење
Појашњење да мора бити два једнака дела продужетака не дужих од 15
минута појединачно и да је комбинација различитих метода за одређивање

победника дозвољена
3. Ударци са тачке за казнени ударац – Пре него што ударци почну
Стари текст
• уз изузетак замене повређеног
вратара, (...)

Нови текст
• уз изузетак замене повређеног
вратара који је у немогућности да
настави утакмицу, (...)

Објашњење
Измењена формулација како би била иста са још једним делом у Правилу
10.

3. Ударци са тачке за казнени ударац – Пре него што ударци почну
Стари текст
Нови текст
• вратар који је у немогућности да
• вратар који је у немогућности да
настави игру пре или за време
настави игру пре или за време
извођења ових удараца, може
извођења ових удараца, може
бити замењен уписаним
бити замењен играчем који је
замеником, уколико његова екипа
изузет због изједначавања броја
није искористила максималан
играча или, ако њихова екипа
број Правилником такмичења
није користила максимално
дозвољених замена или играчем
дозвољен број замена уписаним
који је изостављен како би се
замеником, али замењени вратар
изједначио број играча, али не
не може учествовати у извођењу
може учествовати у извођењу
удараца
удараца
Објашњење
Појашњење:
• Играч који је изузет због изједначавања броја играча може заменити
вратара чак и ако је екипа искористила све замене
• Вратар који је замењен завршава своје учешће у УТКУ.
3. Ударци са тачке за казнени ударац – Током извођења удараца

Додатни текст
• ударац је комплетиран када лопта престане са кретањем, изађе са терена
за игру или судија заустави игру због одређеног прекршаја Правила;
извођач не може играти лоптом други пут
Објашњење
Појашњење да извођач не може играти лоптом други пут.
3. Ударци са тачке за казнени ударац – Током извођења удараца
Додатни текст
• ако вратар учини прекршај због којег се ударац понавља, вратару се мора
показати жути картон.
Објашњење
Појашњење да ако вратар учини прекршај због којег се ударац понавља,
вратару се мора показати жути картон.
3. Ударци са тачке за казнени ударац – Током извођења удараца
Додатни текст
• ако је извођач ударца кажњен за прекршај учињен после знака судије да
се изведе ударац; тај ударац ће се забележити као „промашај“ и извођачу
ће бити показан жути картон.
Објашњење
Појашњење да ће ударац бити одузет (промашај) ако извођач учини
прекршај, односно нема поновног извођења.

3. Ударци са тачке за казнени ударац – Током извођења удараца
Додатни текст
• ако и вратар и извођач ударца учине прекршај у исто време:
o ако је ударац промашен или одбрањен, ударац ће се поновити и
обојици играча ће се показати жути картон
o ако је постигнут погодак он неће бити признат, ударац ће се
забележити као „промашен“ и извођачу ће бити показан жути картон.
Објашњење
Појашњење случаја када оба играча, и вратар и извођач, учине прекршај у

исто време, што је ретка ситуација, јер ће обично неко направити прекршај
први. Постоје различити исходи оваквих случајева:
• ако је ударац промашен или одбрањен (због прекршаја вратара), оба
играча су направили прекршај за жути картон и обојица морају добити
жути картон, а ударац ће се поновити
• ако је постигнут погодак, вратар није направио прекршај за жути картон,
али извођач јесте и он је „много озбиљнији“ (види Правило 5) и тај се
прекршај кажњава.
ПРАВИЛО 11 – ОФСАЈД
2. Офсајд
Додатни текст
Играч у офсајд положају се, у тренутку када је саиграч одиграо или
додирнуо лопту, кажњава само ако је кренуо да се активно укључује у игру:
• добијањем предности играјући лоптом или утицајем на противника када
лопта:
o се одбије од стативе, пречке, службеног лица или противника
Објашњење
Појашњење да ако се лопта одбије од службеног лица играчу који је у
офсајд положају тај играч треба да буде кажњен због офсајда.
2. Офсајд
Додатни текст
„Намерна одбрана“ је када играч заустави лопту, или покуша да заустави
лопту, која је ишла у врата или врло близу њих са са било којим делом тела
осим руку (осим вратара у казненом простору).
Објашњење
Прецизнија дефиниција „намерне одбране“.

2. Офсајд
Додатни текст
У ситуацијама где:
• се играч враћа из офсајд положаја, или је у офсајд положају, и на путу је
противнику и утиче на кретање противника према лопти - то је офсајд

ако је постојао утицај на могућност противника да игра лоптом или да
покуша да игра лоптом; ако се играч креће на путу противнику и ако
спречи његово кретање (нпр. блокира противника) прекршај би требало
да буде кажњен у сагласности са Правилом 12.
• се играч у офсајд положају креће према лопти са намером да игра лоптом
и онда над њим буде учињен прекршај пре играња лоптом или покушаја
играња лоптом или уласка у дуел са противником за лопту, биће досуђен
прекршај за играча јер је прекршај над њим настао пре офсајда
• је учињен прекршај против играча који је у офсајд положају и који је
играо лоптом или је покушао да игра лоптом или је ушао у дуел са
противником за лопту, биће досуђен офсајд ако је офсајд настао пре
прекршаја.
Објашњење
Појашњење ситуација где:
• играч у офсајд положају који је далеко од лопте учини прекршај са
намером да спречи могућност противника да игра лоптом или да покуша
да игра лоптом
• је учињен прекршај против играча који је у офсајд положају.
ПРАВИЛО 12 – ПРЕКРШАЈИ И НЕСПОРТСКА ПОНАШАЊА
2. Индиректан слободан ударац
Додатни текст
Индиректан слободан ударац се досуђује ако играч:
• (...)
• буде крив због протеста употребљавајући агресивне, увредљиве или
погрдне речи и/или гестикулацију или друга вербална неспортска
понашања
• (...)
Објашњење
Појашњење да се вербални прекршаји и прекршаји гестикулирањем
кажњавају индиректним слободним ударцем чак и ако се покаже жути или
црвени картон; постојала су погрешна тумачења да се директним
слободним ударцем кажњавају прекршаји против службених лица која
укључују протесте итд. али се директни слободни ударци примењују само
код физичког прекршаја.
3. Дисциплинске мере - Предност

Додатни текст
Предност се неће примењивати у ситуацијама када се учини озбиљан
прекршај игре, насилно понашање или прекршај за други жути картон,
осим уколико не постоји јасна прилика за постизање поготка. (...) ако тај
играч игра лоптом или улази у дуел са противником, судија ће прекинути
игру, играча искључити и игру наставити индиректним слободним, осим
ако играч направи тежи прекршај.
Објашњење
Појашњење да ако играч направи прекршај за црвени картон и судија
примени предност а исти играч направи још један прекршај који треба да
буде кажњен, нпр. направи прекршај над противником.
3. Дисциплинске мере - Жути картон за неспортско понашање
Додатни текст
Постоје различите околности када се играч опомиње због неспортског
понашања, као на пример ако играч:
• игра лопту руком са циљем да омете или спречи обећавајући напад
• начини прекршај којим омете или спречи обећавајући напад осим када
судија досуди казнени ударац за прекршај који је био покушај играња
лоптом
Објашњење
Непоказивање жутог картона за заустављање обећавајућег напада када је
досуђен казнени ударац за прекршај који је био покушај играња лоптом је
плод усаглашености са жутим картоном када судија не покаже црвени
картон када досуди казнени ударац због прекршаја у очигледној прилици
за постизање поготка (ОППП) који је био покушај играња лоптом.
3. Дисциплинске мере - Жути картон за неспортско понашање
Додатни текст
Постоје различите околности када се играч опомиње због неспортског
понашања, као на пример ако играч:
• заустави противника у очигледној прилици за постизање поготка
прекршајем који је био покушај играња лоптом и судија досуди казнени
ударац
Објашњење
Прекршај у ОППП у казненом простору који је био покушај играња лоптом
се сада кажњава жутим картоном, а не црвеним картоном, и ова врста

прекршаја се ставља на листу прекршаја за жути картон.
3. Дисциплинске мере - Слављење поготка
Додатни текст
Играчу мора бити показан жути картон ако:
• се пење на заштитну ограду око терена за игру и/или прилази
гледаоцима на начин који доводи у питање безбедност и/или сигурност
• показује или испољава провокативне, подругљиве и изазивачке гестове
Објашњење
Неки поступци који доводе у питање безбедност или сигурност или су
провокативни итд. морају бити кажњени жутим картоном.

3. Дисциплинске мере - Прекршаји за црвени картон
Стари текст
Играч, заменик или замењени играч
ће добити црвени картон ако учини
било који од следећих прекршаја:
• који противничком играчу, који се
креће према противничким
вратима, спречи очигледну
прилику за погодак, прекршајем
који се кажњава слободним
ударцем (осим доле наведеног)

Нови текст
Играч, заменик или замењени играч
ће добити црвени картон ако учини
било који од следећих прекршаја:
• спречи погодак или очигледну
прилику за погодак прекршајем
над противничким играчем, који се
кажњава слободним ударцем, чије
опште кретање је према вратима
прекршиоца (осим доле
наведеног)

Објашњење
• Појашњење да се прекршај којим се спречи погодак кажњава црвеним
картоном.
• Термин „прекршиоц“ појашњава текст који је могао да доведе у
двосмисленост или нетачност.
• Термин „опште кретање“ појашњава да у завршној фази напада нападач
може да се креће и дијагонално како би заобишао вратара или
одбрамбеног играча и да се још увек налази у очигледној прилици за
постизање поготка

3. Дисциплинске мере - Спречавање очигледне прилике за постизање
поготка
Стари текст
Када играч у сопственом казненом
простору направи прекршај над
противником и на тај начин спречи
очигледну прилику за погодак,
судија ће досудити казнени ударац и
играчу који је направио прекршај
дати жути картон, осим:
• ако је прекршај држање,
повлачење или гурање или
• ако играч који је направио
прекршај није покушао да игра
лоптом или није постојала
могућност да уђе у дуел за лопту
или
• ако је то један од прекршаја за
који се добија црвени картон где
год се догоди на терену за игру
(нпр. озбиљан прершај, насилно
понашање итд.)

Нови текст
Када играч над противником
направи прекршај којим спречи
очигледну прилику за постизање
поготка и судија досуди казнени
ударац, играчу који је направио
прекршај ће се показати жути
картон ако је прекршај био у
покушају играња лоптом; у свим
осталим случајевима (нпр. држање,
повлачење, гурање, немогућност
играња лоптом итд.) прекршиоцу ће
се показати црвени картон.

Објашњење
Јаснија интерпретација – нема промене Правила или његове примене.

3. Дисциплинске мере - Спречавање очигледне прилике за постизање
поготка
Додатни текст
Играч, искључени играч, заменик или замењени играч који уђе на терен за
игру без дозволе (ако је потребно) судије и утиче на игру или противника и
спречи противничкој екипи постизање поготка или очигледну прилику за
постизање поготка мора бити кажњен црвеним картоном.
Објашњење
Појашњење да неко ко уђе на терен за игру без дозволе судије (укључујући

и играча који је тражио дозволу за улазак на терен, нпр. после повреде) и
спречи погодак или очигледну прилику за постизање поготка је направио
прекршај за црвени картон, чак и ако није учинио никакав други прекршај.

3. Дисциплинске мере - Прекршаји бацањем предмета (или лопте)
Стари текст
Ако, док је лопта у игри, играч,
заменик или замењени играч баце
неки предмет (укључујући лопту) на
противника или другу особу, судија
ће зауставити игру и ако је прекршај
био:
• безобзиран – жути картон играчу
због неспортског понашања
• употребом прекомерне снаге –
црвени картон за насилно
понашање (...)

Нови текст
У свим случајевима судија ће
применити одговарајућу
дисциплинску меру, и то за прекршај
који је био:
• безобзиран – жути картон играчу
због неспортског понашања
• употребом прекомерне снаге –
црвени картон за насилно
понашање

Објашњење
Јаснија интерпретација – нема промене Правила или његове примене.

4. Наставци игре после прекршаја и неспортског понашања
Стари текст
Ако је лопта у игри и играч учини
прекршај на терену за игру против:
•
(...)
•
саиграча, заменика, замењеног
играча, званичника екипе или судија
– директан слободан ударац или
казнени ударац (...)
Ако је лопта у игри и играч учини
прекршај изван терена за игру:

Нови текст
Ако је лопта у игри и играч учини
прекршај на терену за игру против:
•
(...)
•
саиграча, заменика, замењеног
или искљученог играча, званичника
екипе или судија – директан
слободан ударац или казнени ударац
(...)
Ако док је лопта у игри:

•
ако је играч већ био изван
терена за игру игра се наставља
спуштањем лопте
•
ако је играч напустио терен да
учини прекршај игра се наставља
индиректним слободним ударцем са
места где се лопта налазила када је
игра заустављена. Ипак, ако играч
напусти терен за игру у склопу свог
кретања и учини прекршај против
играча, игра се наставља слободним
ударцем са граничне линије на месту
које је најближе месту прекршаја. За
прекршаје за које се досуђује
директан слободан ударац досудиће
се казнени ударац ако је прекршај
био најближи попречној линији
казненог простора играча који је
учинио прекршај.

•
играч направи прекршај
против званичног лица или
противничког играча, заменика,
замењеног или искљученог играча,
или званичног представника екипе
изван терена за игру или
•
заменик, замењени или
искључени играч, или званични
представник екипе направи
прекршај против, или утиче на,
противничког играча или званичног
лица изван терена за игру
игра ће бити настављена слободним
ударцем са граничне линије терена
за игру најближе месту
прекршаја/утицаја; казнени ударац
ће бити досуђен ако је место
прекршаја најближе граничној
линији казненог простора.

Објашњење
Јаснија интерпретација – нема промене Правила или његове примене.

4. Наставци игре после прекршаја и неспортског понашања
Стари текст
Ако играч који је или на терену или
изван терена баци неки предмет на
противника који је на терену за
игру, игра се наставља директним
слободним ударцем или казненим
ударцем са места где је противник
погођен или је могао бити погођен
Игра се наставља индиректним
слободним ударцем ако:
•
играч са терена за игру баци

Нови текст
Ако играч који је или на терену или
изван терена баци неки предмет
(укључујући лопту) на противничког
играча, заменика, замењеног или
искљученог играча, или
представника екипе, званично лице
или лопту, игра се наставља
директним слободним ударцем са
места где је предмет погодио или је
могао погодити особу или лопту.
Ако је то место изван терена за игру,

неки предмет на неку особу изван
терена за игру
•
заменик или замењени играч
баци неки предмет на противника
који је на терену за игру

слободан ударац ће се извести са
граничне линије најближе том
месту; казнени ударац ће бити
досуђен ако је то место у казненом
простору прекршиоца.
Ако заменик, замењени или
искључени играч, играч који је
привремено изван терена за игру
или представник екипе баци или
удари предмет на терен за игру и
утиче на игру, противника или
званично лице, игра се наставља
директним слободним ударцем (или
казненим ударцем) са места где је
предмет утицао на игру или је
погодио или је могао погодити
противника, званично лице или
лопту.

Објашњење
• Ако играч баци предмет на неког изван терена за игру слободан ударац
ће бити досуђен са граничне линије терена за игру на месту које је
најближе месту где је предмет погодио или је могао погодити особу;
казнени ударац ће бити досуђен ако је то место у казненом простору
прекршиоца
• Ако је исход/место погађања или ударца предмета на терену за игру
сматра се као да је особа учинила прекршај директно, па је самим тим и
казна иста.
ПРАВИЛО 13 – СЛОБОДНИ УДАРЦИ
3. Прекршаји и казне
Додатни и допуњени текст
Ако, при извођењу слободног ударца од стране одбрамбене екипе из
сопственог казненог простора, неки противнички играчи остану у
казненом простору зато што нису имали времена да га напусте, судија ће
дозволити да се игра настави. Ако се противник налази у казненом
простору када се изводи слободан ударац, или уђе у казнени простор пре
него што лопта буде у игри, и додирне лопту или уђе у дуел за лопту пре

него што је лопту додирнуо други играч, слободан ударац ће се поновити.
Објашњење
Ова измена условљава да извођење слободних удараца за одбрамбену
екипу из казненог простора буде истоветно захтевима при извођењу
ударца са врата (Правило 16).
ПРАВИЛО 14 – КАЗНЕНИ УДАРАЦ
1. Процедура
Стари текст
Играч који изводи казнени ударац
мора бити прописно
идентификован.

Нови текст
Играч који изводи казнени ударац
мора бити јасно идентификован.

Објашњење
Јаснија формулација.
1. Процедура
Додатни текст
Дозвољава се додатно време да се казнени ударац изведе на крају сваке
половине или на крају сваког дела код продужења утакмице. У ситуацијама
дозвољеног додатног времена, казнени ударац је комплетиран када, после
извођења, лопта престане са кретањем, изађе изван терена за игру, буде
играна од стране другог играча (укључујући и извођача) осим вратара
одбрамбене екипе, или судија прекине игру због прекршаја извођача или
извођачеве екипе. Ако играч одбрамбене екипе (укључујући вратара)
направи прекршај и казнени ударац буде промашен/одбрањен, казнени
ударац ће се поновити.
Објашњење
Појашњење када је казнени ударац комплетиран када је време продужено
само да би се извео казнеи ударац.
2. Прекршаји и казне
Додатни текст
ако и вратар и извођач ударца учине прекршај у исто време:
o ако је ударац промашен или одбрањен, ударац ће се поновити и
обојици играча ће се показати жути картон

o

ако је постигнут погодак он неће бити признат, извођачу ће бити
показан жути картон и игра ће се наставити индиректним слободним
ударцем за одбрамбену екипу.

Објашњење
Појашњење случаја када оба играча, и вратар и извођач, учине прекршај у
исто време, што је ретка ситуација, јер ће обично неко направити прекршај
први. Постоје различити исходи оваквих случајева:
• ако је ударац промашен или одбрањен (због прекршаја вратара), оба
играча су направили прекршај за жути картон
• ако је постигнут погодак, вратар није направио прекршај за жути картон,
али извођач јесте и он је „много озбиљнији“ (види Правило 5) и тај се
прекршај кажњава.

2. Прекршаји и казне
Додатни текст
Лопту додирне страно тело на њеном путу према вратима:
• ударац се понавља осим ако је лопта ишла директно у врата и ометање
није спречило вратара или одбрамбеног играча да играју лоптом, у ком
случају ће погодак бити досуђен ако лопта уђе у врата (чак и ако је
направљен контакт са лоптом) осим ако лопта уђе у противничка врата.
Објашњење
Појашњење шта би се догодило ако постоји ометање када лопта улази у
врата при извођењу казненог ударца.
ПРАВИЛО 16 – УДАРАЦ СА ВРАТА
2. Прекршаји и казне
Додатни текст
Ако противнички играч који се затекао у казненом простору у тренутку
извођења ударца са врата, или уђе у казнени простор пре него што лопта
буде у игри, додирне или улази у дуел за лопту пре него што је она
додирнула другог играча, ударац са врата ће се поновити.
Објашњење
Појашњење шта треба предузети ако играч уђе у казнени простор пре него
што лопта буде у игри.

