Резиме измена Правила игре

УВОД
На 130. седници Међународног борда која је одржана 5. марта 2016. у
Кардифу одобрена је најобимнија ревизија Правила игре у историји
Међународног борда.
Један од циљева је да се олакша читање свима који су укључени у процес
фудбала, стога да би дошли до тог циља књига Правила игре је морала бити
измењена, тако да је краћа за 10.000 речи у односу на претходна издања.
Други циљ је био да се Правила ускладе с тенденцијама фудбала у 21.
веку, тако да су данас она прецизна, концизна и промовишу фер плеј.
Међународни борд верује да би тренерима и играчима, као и другим
заинтересованим странама као што су гледаоци и медији, било интересантно да
у рукама имају резиме Правила игре која утичу на саму игру.
Овај документ садржи резиме основних измена. Сам текст је донекле
прилагођен онима којима је намењен а тачне формулације можете пронаћи у
Правилима игре 2016/17.
Електронска верзија Правила игре 2016/17. на енглеском језику се може
преузети
на
званичној
интернет
страници
Међународог
борда:
www.theifab.com
У наредном периоду, најкасније до средине јула 2016. превод Правила
игре 2016/17.на српски језик ће бити могуће преузети са званичног сајта ФСС.
Све измене које можете прочитати на снази су од 1. јуна 2016.

Резиме измена Правила игре
Лопта дотакне члана судијског тима
 Уколико лопта дотакне члана судијског тима, укључујући помоћне судије
или додатне помоћне судије који су ван терена, игра ће бити настављена
осим ако је цела лопта напустила терен.
Спречавање поготка или очигледне прилике за постизање поготка
 Када играч у сопственом казненом простору направи прекршај над
противником и на тај начин спречи очигледну прилику за постизање поготка,
биће санкционисан жутим картоном уколико се ради о покушају да се одигра
лопта или старту на противника с циљем да се дође до лопте.
Следећи прекршаји ће и даље бити дисциплински санкционисани црвеним картоном
(искључењем):






игра руком
ако је у питању прекршај држања, повлачења или гурања
ако играч који је направио прекршај није покушао да игра лоптом или
не постоји могућност да игра лоптом
ако је то један од прекршаја за који се добија директан црвени картон где год
се догоди на терену за игру (нпр. озбиљан прершај, насилно понашање итд.)

Опрема
 Било који материјал на /или који покрива штуцне мора бити исте боје као
боја штуцни ( промена је у томе што се иста боја не односи само на траку)
 Подгаће морају бити исте боје као основна боја шорца или као боја на
најнижем делу шорца.
 Играч коме случајно спадне копачка или му испадне костобран може
наставити игру до првог прекида
 Играч који је мењао/ доводио опрему у ред може ући на терен и током
трајања игре пошто му је опрему прегледао судија, четврти судија или
помоћни судија, а након знака судије утакмице.

Прекршаји
 Уколико приликом прекршаја дође до контакта с противником биће досуђен
директан слободан ударац.
Прекршаји ван терена за игру
 Прекршај ван терена за игру ће бити кажњен као слободан ударац на линији
терена заигру најближој месту прекршаја (казнени ударац ће бити досуђен
ако је у питању прекрша који би требало да се изведе на попречној линији
казненог простора играча који је учинио прекршај).
Ударац са врата
 Било који противнички играч који се затекао у казненом простору када је
ударац са врата изведен не може дирати лопту или улазити у дуел за лопту
све док је не додирне друг играч и исто тако не може остварити предност због
тога што није напустио казнени простор
Игра руком
 Не треба свако играње руком санкционисати дисциплинском мером - жутим
картоном (опоменом). Све зависи од ефекта/последица које играње руком
изазива (на пример укоико се играњем руком заустави обећавајући напад
неопходно је показати жути картон).
Утицај на игру заменика или службеног лица
 Уколико заменик, замењени играч, службено лице једног од тимова или
играч који је искључен уђе на терен за игру и утиче на игру или на
противника биће досуђен директан слободан ударац ( казнени ударац
уколико се ради о казненом простору).
 Уколико нешто или неко ( не односи се на играче) дотакне лопту која иде
ка вратима и улази у врата (гол), може бити досуђен погодак ако утицај не
спречава одбрамбеног играча да игра лоптом.

Почетни ударац
 Код почетног ударца лопта може бити упућена на било коју страну,
укључујући и враћање лопте на сопствену половину терена, стога играчи не
смеју стајати на противничкој половини.

Офсајд
 Средишња линија је неутрална за офсајд - противник мора бити на
противничкој половини да би се налазио у офсајд положају.
 Руке и шаке играча се не узимају у обзир (укључујући и вратара -голмана)
када се доноси одлука о офсајду.
 Слободан ударац због офсајда биће изведен са места где се десио прекршај
- стога то може бити и на сопственој половини терена за игру. Играч не
може бити у офсајд положају на сопственој половини терена, али уколико
се врати на свој део терена из офсајд положаја с противничког дела терена
и начини офсајд прекршај (одигра лопту, утиче на противника...), са тог
места ће бити и изведен слободан ударац.
 Одбрамбени играч који напусти терен за игру преко попречне линије и
тамо остане, сматраће се да се налази на попречној линији све док игра не
буде заустављена или екипа којој припада лопту не пошаље ка средишњој
линији дакле док не напусти казнени простор.

Казнени ударци (током трајања утакмице)
 Уколико вратар (голман) крене раније, пре изведеног ударца и казнени
ударац мора да буде поновљен, вратар (голман) ће бити санкционисан
жутим картоном.
 Уколико играч одигра лопту уназад биће досуђен индиректан слободан
ударац
 Уколико извођач казненог ударца застане и направи "финту" на крају трка
биће досуђен индирктан ударац за противничку екипу а играчу ће бити
показан жути картон и ако постигне погодак (нема понављања)
 Уколико казнени ударац изведе други играч а не идентификовани извођач,
том играчу који је извео казнени ударац биће показан жути картон и биће
досуђен индиректан ударац.

Казнени ударци након завршетка меча (извођење казнених удараца ради
добијања победника)
 Осим ако не постоје друге околности (нпр. стање терена, степен безбедности
итд.) судија бацањем новчића одлучује на којим вратима ( на ком голу) ће се
изводити ударци и која могу бити промењена из сигурносних разлога или ако
сама врата или подлога постану неупотребљиви
 Екипе немају обавезу да саопште судији који играчи и којим редом ће
изводити казнене ударце
Играч који је привремено ван игре приликом означавања краја утакмице
(повреда, промена опреме, итд) може узети учешће у извођењу казнених
удараца
 Уколико током извођења казнених ударац једна од екипа остане с играчем мање
(повреда, искључење), противничка екипа ће удаљити с терена једног од својих
играча, тако да екипе остану на терену с истим бројем играча
 Уколико играч напусти терен за игру током извођења казнених удараца,
извођење се мора наставити и уколико играч пропсути да изведе казнени
ударац када буде његов ред да то учини казнени ударац ће се сматрати
одузетим /промашеним.
 Ударац је комплетиран када лопта престане са кретањем, изађе са терена за
игру или судија заустави игру због одређеног прекршаја Правила. Играч не
може по други пут играти лоптом.


Прекршаји за искључење пре почетка утакмице
 Играч може бити искључен у било ком тренутку пошто је судија ушао на
терен за игру ради инспекције терена пре почетка утакмице. Уколико се то
деси:
 пре него што је сачињен протокол:
 играч не може да буде уписан у протокол


пошто је сачињен протокол утакмице али пре почетног ударца:
 искљученог играча може заменити уписани заменик
 место заменика у протоколу не може бити уписан нови заменик

 У оба случаја екипа почиње утакмицу са 11 играча и на даље може
извршити максималан броје предвиђених замена.

Прекршаји за искључење
 Покушај насиља санкционише се црвеним картоном (искључењем) чак
иако није дошло до контакта
 Играч који намерно удари противника у главу или лице биће кажњен
црвеним картоном (искључење), осим ако је снага коју је применио
минимална /занемарљива
 Уколико играч направи прекршај за црвени картон (искључење) или за
жути картон, који ће уједно бити и други жути картон (искључење), судија
може дозволити предност уколико тај играч не учествује у акцији, а црвени
картон ће му бити показан у првом прекиду. Уколико играч буде укључен у
акцију, судија ће зауставити игру, показати играчу црвени картон и
досдути индиректан слободан ударац за противничку екипу.

Измене


Заменик који улази у игру може да изведе било који наставак игре (
убацивање или ударац из угла), али прво мора да уђе на терен за игру како би
била завршена процедура замене играча.

Убацивање
 Лопта мора бити убачена у игру с обе руке, а не са једном док се друга
користи да "наводи" лопту.

Указивање помоћи повређеном играчу
 Уколико играч за учињени прекршај буде санкционисан црвеним или
жутим картоном, а играчу над којим је прекршај учињен потребна је
медицинска помоћ, она може бити указана на самом терену а играч не мора
након тога да напусти терен. Уколико указивање помоћи не може бити
пружено у кратком року, играч мора да напусти терен ради указивања
помоћи ван терена.

