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Lp Miejsce Przepisy przed zmianami – 2012/13  Przepisy po zmianach – 2013/14 – wydanie luty 2014 
Odwołanie Treść Odwołanie Treść 

1 Interpretacje do 
przepisów 
Artykuł 4 

Biżuteria 
str.60 

Noszenie na sobie biżuterii (tj. naszyjniki, łańcuszki, 
obrączki, pierścionki, bransolety, kolczyki 
skórzane lub gumowe opaski itp.) jest 
niedozwolone. Niedozwolone jest również 
zakrywanie biżuterii taśmą klejącą. 

Wszelka biżuteria musi być zdjęta. 

Biżuteria 
str.6/53 

Noszenie na sobie biżuterii (tj. naszyjniki, łańcuszki, obrączki, 
pierścionki, bransolety, kolczyki, skórzane lub gumowe opaski 
itp.) jest niedozwolone. Niedozwolone jest również zakrywanie 
biżuterii taśmą.  

Wszelka biżuteria musi być zdjęta. 

2 Interpretacje do 
przepisów 
Artykuł 9 

Str.94 Jeżeli podczas gry piłka dotknie sędziego lub 
sędziego asystenta, który chwilowo znalazł się na 
polu gry, nie powoduje to konieczności przerwania 
gry. 

Str.33/53 Jeżeli podczas gry piłka dotknie sędziego lub sędziego 
asystenta, który chwilowo znalazł się na polu gry, nie powoduje 
to konieczności przerwania gry jako, że sędziów traktuje się 
jako element zawodów.   

3 Interpretacje do 
przepisów 
Artykuł 10 

--------- -------------- Technologia 
goal-line (GLT) 

Str.34/53 

Zasady zastosowania GLT 

 GLT można zastosować wyłącznie na linii  bramkowej w 
celu oceny czy została zdobyta bramka, 

 System GLT musi być zgodny z wymogami Programu 
Jakości FIFA dla technologii goal-line, 

 Informacja czy bramka została zdobyta musi być 
natychmiastowa i automatycznie potwierdzona w 
przeciągu jednej sekundy, 

 Informacja czy bramka została zdobyta będzie podana 
przez system GLT tylko do wiadomości sędziów (za 
pomocą zegarka sędziego, przez wibrację oraz komunikat 
na ekranie zegarka). 

 
4 Interpretacje do 

przepisów 
Artykuł 10 

--------- -------------- Wymogi i 
specyfikacje 
systemu GLT 

Str.34/53 

 

W przypadku zastosowania systemu GLT w rozgrywkach 
mistrzowskich, organizator rozgrywek musi dopilnować, aby 
system spełniał wymogi ujęte w Wytycznych Testowania 
Programu Jakości FIFA dla technologii goal-line. Wytyczne 
takie muszą być zaakceptowane przez IFAB, a także 
przetestowane przez niezależną jednostkę, która musi 
zweryfikować dokładność i funkcjonalność różnych 
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technologii dostarczanych do systemów zgodnie z 
Wytycznymi Testowania. 

5 Interpretacje do 
przepisów 
Artykuł 11 

Definicje 

Str. 96 

 

 „bliżej linii bramkowej przeciwnika” - oznacza, 
że jakakolwiek część głowy, tułowia lub nóg jest 
bliżej linii bramkowej przeciwników, niż zarówno 
piłka jak i przedostatni zawodnik drużyny 
przeciwnej. W definicji tej nie bierze się pod 
uwagę rąk zawodnika. 

Definicje 

Str. 34/53 

 

 „bliżej linii bramkowej przeciwnika” – oznacza, że 
jakakolwiek część głowy, tułowia lub stóp jest bliżej linii 
bramkowej przeciwników, niż zarówno piłka jak i przedostatni 
zawodnik drużyny przeciwnej. W definicji tej nie bierze się 
pod uwagę rąk zawodnika. 

 
6 Interpretacje do 

przepisów 
Artykuł 11 

Definicje 

Str. 96 

 

 „przeszkadzanie przeciwnikowi” - oznacza 
uniemożliwienie przeciwnikowi zagrania lub 
możliwości zagrania piłki przez wyraźne 
zasłonięcie mu pola widzenia lub utrudnienie 
poruszania się lub przez wykonanie gestu lub 
ruchu, który zdaniem sędziego dezorientuje 
lub rozprasza przeciwnika. 

Definicje 

Str. 34/53 

 

 „przeszkadzanie przeciwnikowi” – oznacza uniemożliwienie 
przeciwnikowi zagrania lub możliwości zagrania piłki przez 
wyraźne zasłonięcie mu pola widzenia lub  przez atakowanie 
przeciwnika w walce o piłkę. 

 

7 Interpretacje do 
przepisów 
Artykuł 11 

Definicje 

Str. 96 

 

 „osiąganie korzyści z przebywania na tej 
pozycji” - oznacza zagranie piłki odbitej od 
słupka lub poprzeczki, lub zagranie piłki 
odbitej od przeciwnika przez zawodnika 
przebywającego na pozycji spalonej. 

Definicje 

Str. 34/53 

 

 „osiąganie korzyści z przebywania na tej pozycji” – 
oznacza zagranie piłki przez zawodnika przebywającego na 
pozycji spalonej: 

 

i. po rykoszecie lub odbiciu się piłki od słupka, poprzeczki 
lub przeciwnika, 

ii. po rykoszecie, odbiciu się lub zagraniu jej po rozmyślnej 
paradzie obronnej 

 
8 Interpretacje do 

przepisów 
Artykuł 11 

--------- -------------- Definicje 

Str. 34/53 

 

Zawodnik nie osiąga korzyści, jeśli przebywając na pozycji 
spalonej otrzyma piłkę od przeciwnika, który w sposób 
rozmyślny zagrywa piłkę (poza rozmyślną paradą obronną). 

9 Interpretacje do 
przepisów 
Artykuł 11 

Obrazek 7 
Str. 101 

NIE MA SPALONEGO - Napastnik na pozycji 
spalonej (A) nie zasłania pola widzenia bramkarza, 
ani nie wykonuje gestów lub ruchów, które 
dezorientują lub rozpraszają go. 
 

Obrazek 7 
Str. 38/53 

NIE MA SPALONEGO – Napastnik na pozycji spalonej (A) nie 
zasłania pola widzenia bramkarza, ani nie atakuje przeciwnika 
w walce o piłkę. 
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10 Interpretacje do 
przepisów 
Artykuł 11 

Obrazek 8 
Str. 101 

Napastnik (A) nie wykonuje żadnych gestów lub 
ruchów, które dezorientują lub rozpraszają 
przeciwnika (B). 

Obrazek 10 
Str. 39/53 

Napastnik (A) nie atakuje przeciwnika (B) w walce o piłkę. 

 

11 Interpretacje do 
przepisów 
Artykuł 11 

Obrazek 10 
Str. 102 

SPALONY -  Piłka kopnięta przez współpartnera 
(A) odbija się od bramkarza do zawodnika (B), 
który jest ukarany za zagranie piłki będąc 
uprzednio na pozycji spalonej. 

Obrazek 10 
Str. 40/53 

SPALONY– Napastnik (B) zagrywa lub dotyka piłkę, po 
rykoszecie, odbiciu się lub zagraniu jej po rozmyślnej 
paradzie obronnej, będąc wcześniej na pozycji spalonej w 
momencie ostatniego zagrania lub dotknięcia piłki przez 
jego współpartnera.  

12 Interpretacje do 
przepisów 
Artykuł 11 

--------- -------------- Obrazek 11 
Str. 40/53 

 
 
SPALONY – Zawodnik przebywający na pozycji spalonej (B), w 
momencie ostatniego zagrania lub dotknięcia piłki przez 
współpartnera, zostaje ukarany za zagranie lub dotknięcie piłki 
po rykoszecie, odbiciu się lub po rozmyślnej paradzie obronnej 
przez zawodnika drużyny broniącej (C).  
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13 Interpretacje do 
przepisów 
Artykuł 12 

Przewinienia 
bramkarza 

Str. 108 

Bramkarz uważany jest za kontrolującego piłkę, 
jeżeli: 

 posiada piłkę w rękach, trzyma ją przy ciele, 
względnie trzyma dłoń na piłce leżącej na 
polu gry, 

 posiada piłkę leżącą na otwartej, wyciągniętej 
dłoni, 

 posiada piłkę, odbijając ją o podłoże, względnie 
podrzucając do góry. 

Bramkarz posiadający kontrolę rękoma nad piłką 
nie może być atakowany przez przeciwnika. 

Przewinienia 
bramkarza 
Str. 44/53 

Bramkarz uważany jest za kontrolującego piłkę, jeżeli: 

 posiada piłkę między rękoma, lub między ręką a 
jakąkolwiek powierzchnią (np. pole gry, własne ciało),  

 posiada piłkę leżącą na otwartej, wyciągniętej dłoni, 

 posiada piłkę, odbijając ją o podłoże, względnie podrzucając 
do góry. 

 
Bramkarz, który wszedł  w posiadanie piłki nie może być 
atakowany przez przeciwnika. 

14 Interpretacje do 
przepisów 
Artykuł 12 

Poważny, 
rażący faul 

Str. 108 

Przy poważnym, rażącym faulu korzyść nie 
powinna być stosowana, chyba, że zastosowana 
korzyść stwarza realną szansę zdobycia bramki 
przez drużynę poszkodowaną. W takim przypadku 
zawodnika, który popełnił poważny, rażący faul, 
sędzia wyklucza podczas najbliższej przerwy w 
grze. 

Poważny, 
rażący faul 
Str. 46/53 

Przy poważnym, rażącym faulu korzyść nie powinna być 
stosowana, chyba że w następstwie zastosowania korzyści 
stwarza się bezpośrednio realną szansę zdobycia bramki 
przez drużynę poszkodowaną. W takim przypadku zawodnika, 
który popełnił poważny, rażący faul, sędzia wyklucza podczas 
najbliższej przerwy w grze.  

15 Interpretacje do 
przepisów 
Artykuł 12 

Gwałtowne, 
agresywne 
zachowanie 

Str. 108 

Przy gwałtownym i agresywnym zachowaniu 
korzyść nie powinna być stosowana, chyba że 
zastosowana korzyść stwarza realną szansę 
zdobycia bramki przez drużynę poszkodowaną. W 
takim przypadku zawodnika, który zachował się 
gwałtownie, agresywnie, sędzia wyklucza podczas 
najbliższej przerwy w grze. 

Gwałtowne, 
agresywne 
zachowanie 

Str. 47/53 

Przy gwałtownym i agresywnym zachowaniu korzyść nie 
powinna być stosowana, chyba że w następstwie 
zastosowania korzyści stwarza się bezpośrednio realną 
szansę zdobycia bramki przez drużynę poszkodowaną. W takim 
przypadku zawodnika, który zachował się gwałtownie, 
agresywnie, sędzia wyklucza podczas najbliższej przerwy w 
grze.  

16 Interpretacje do 
przepisów 
Artykuł 12 

Pozbawienie 
drużyny bramki 

lub realnej 
szansy na 
zdobycie 
bramki 

Sędzia podejmując decyzję o wykluczeniu z gry 
zawodnika z tytułu pozbawienia drużyny przeciwnej 
bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki, 
powinien uwzględnić: 

 odległość miejsca przewinienia od bramki 
przeciwnika, 

Pozbawienie 
drużyny bramki 

lub realnej 
szansy na 
zdobycie 
bramki 

Sędzia podejmując decyzję o wykluczeniu z gry zawodnika z 
tytułu pozbawienia drużyny przeciwnej bramki lub realnej szansy 
na zdobycie bramki, powinien uwzględnić następujące 
okoliczności: 

 odległość miejsca, w którym doszło do przewinienia od 
bramki przeciwnika, 

 prawdopodobieństwo utrzymania lub uzyskania kontroli nad 
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Str. 118  prawdopodobieństwo utrzymania lub uzyskania 
kontroli nad piłką, 

 kierunek gry (akcji), 

 liczbę obrońców oraz ich usytuowanie, 

 to czy gdyby nie przewinienie karane rzutem 
wolnym bezpośrednim, względnie pośrednim, 
akcja z dużym prawdopodobieństwem 
zakończyłaby się zdobyciem bramki. 

Str. 48/53 piłką, 

 

 kierunek gry (akcji), 

 liczbę obrońców oraz ich usytuowanie, 

 tylko przewinienia, które karane są rzutem wolnym 
bezpośrednim, lub pośrednim, mogą stanowić podstawę 
do klasyfikacji przewinienia jako pozbawienie drużyny 
przeciwnej realnej szansy na zdobycie bramki   

 

17 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 1 

Wymiary pola 
gry 

Ust.1 

str. 130 

Zawody mistrzowskie Ekstraklasy mogą być 
rozgrywane jedynie na polach gry, których 
długość jest nie mniejsza niż 105 m, a 
szerokość nie mniejsza niż 68 m. 

Pozostałe zawody mistrzowskie szczebla 
centralnego mogą być rozgrywane jedynie na 
polach gry, których długość jest nie mniejsza niż 
100 m, a szerokość nie mniejsza niż 64 m. 

Wymiary pola 
gry 

Ust.1 

str. 1/22 

Zawody mistrzowskie Ekstraklasy są rozgrywane na polach gry o 
długości 105 m i szerokości 68 m. Wszelkie odstępstwa od 
tego przepisu są możliwe jedynie za zgodą Komisji ds. 
Licencji Klubowych PZPN. 

Pozostałe zawody mistrzowskie szczebla centralnego mogą być 
rozgrywane jedynie na polach gry, których długość jest nie 
mniejsza niż 100 m, a szerokość nie mniejsza niż 64 m.  

18 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 1 

--------- -------------- Weryfikacja 
pola gry 

Ust.19 

str. 2/22 

Bezpośrednie otoczenie pola gry wyznaczane jest wewnątrz 
jego ogrodzenia; w jego skład wchodzi też tunel prowadzący 
do szatni. 

 

19 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 1 

Protesty 
dotyczące 

stanu pola gry 

str. 132 

19. Protesty dotyczące stanu pola gry mogą być 
wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem, jak 
też w trakcie zawodów. Protesty muszą być 
przez sędziego zbadane, a w przypadkach 
uzasadnionych sędzia musi - poprzez kapitana 
drużyny gospodarzy - wyznaczyć organizatorom 
zawodów czas na usunięcie ewentualnych 
usterek. 

Zastrzeżenia 
dotyczące 

stanu pola gry 

str. 3/22 

20. Zastrzeżenia dotyczące stanu pola gry mogą być wnoszone 
do sędziego przed rozpoczęciem, jak też w trakcie zawodów. 
Zastrzeżenia muszą być przez sędziego zbadane, a w 
przypadkach uzasadnionych sędzia musi – poprzez kapitana 
drużyny gospodarzy – wyznaczyć organizatorom zawodów 
czas na usunięcie ewentualnych usterek. 

21. Sędzia musi umieścić w sprawozdaniu z zawodów treść 
zastrzeżeń dotyczącego stanu pola gry, jak również wydane 
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20. Sędzia musi umieść w sprawozdaniu z 
zawodów treść protestu dotyczącego stanu 
pola gry, jak również wydane zarządzenia. 

zarządzenia. 

20 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 2 

--------- -------------- Systemy 
używania piłek 

 
ust. 2 

str.3/22 

Na zawodach szczebla centralnego obowiązuje system 
wielopiłkowy. 
 

21 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 2 

Systemy 
używania piłek 

 
str.133 

3. W systemie wielopiłkowym do gry używa się 
wszystkich piłek (minimum 6), z których jedna 
używana jest bezpośrednio do gry, a pozostałe 
rozmieszczone są równomiernie wokół pola gry i 
znajdują się w posiadaniu przeszkolonych 
chłopców/dziewczynek do podawania piłek. W 
każdej chwili, gdy piłka wyjdzie z gry, 
chłopiec/dziewczynka, które jest najbliżej  
zawodnika oczekującego na powrót piłki, winno 
podać swoją piłkę do tego zawodnika n gra jest 
kontynuowana 
tą piłką. 
 
4. Chłopcy/dziewczynki do podawania piłek winni 
nosić stroje sportowe tego samego koloru, lecz 
różnego od kolorów noszonych przez obie drużyny 
na polu gry 
oraz sędziów. 

Systemy 
używania piłek 

 
str.3/22 

4. W systemie wielopiłkowym do gry używa się wszystkich piłek 
(minimum siedmiu), z których jedna używana jest bezpośrednio 
do gry, a pozostałe rozmieszczone są równomiernie wokół pola 
gry i znajdują się w posiadaniu przeszkolonych chłopców do 
podawania piłek. W każdej chwili, gdy piłka wyjdzie z gry, 
chłopiec, który jest najbliżej zawodnika oczekującego na powrót 
piłki, winien podać swoją piłkę do tego zawodnika – gra jest 
kontynuowana tą piłką. 

5. Chłopcy do podawania piłek winni nosić stroje sportowe tego 
samego koloru, lecz różnego od kolorów noszonych przez obie 
drużyny na polu gry oraz sędziów. 

22 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 2 

Obowiązki 
organizatora 

zawodów 
 

Ust.11 
str.134 

Podczas zawodów szczebla centralnego, 
organizator zobowiązany jest n zgodnie z 
regulaminem rozgrywek - do zapewnienia 
odpowiedniej liczby chłopców/ 
dziewczynek do podawania piłek. Musi on pouczyć 
ich o konieczności szybkiego dostarczania piłki 
zawodnikom. 
Niewywiązywanie się chłopców/dziewczynek do 
podawania piłek z tych obowiązków musi być 

Obowiązki 
organizatora 

zawodów 
 

Ust.12 
str.4/22 

Podczas zawodów szczebla centralnego, organizator 
zobowiązany jest – zgodnie z regulaminem tych rozgrywek – do 
zapewnienia odpowiedniej liczby chłopców do podawania piłek. 
Musi on pouczyć ich o konieczności szybkiego dostarczania piłki 
zawodnikom. 

Niewywiązywanie się chłopców do podawania piłek z tych 
obowiązków musi być odnotowane przez sędziego w 
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odnotowane przez sędziego w sprawozdaniu z 
zawodów. 
Związki Piłki Nożnej zobowiązane są do 
określenia zawodów mistrzowskich, w czasie 
których organizator może być zwolniony od 
tego wymogu. 

sprawozdaniu z zawodów. 

Związki Piłki Nożnej określają w swych regulaminach, w 
których klasach rozgrywkowych, istnieje obowiązek 
zapewnienia chłopców do podawania piłek. 

23 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 2 

Zagrywanie 
piłką w pobliżu 

pola gry 
 

Ust.11 
str.134 

Zabrania się zawodnikom rezerwowym i 
chłopcom/dziewczynkom do podawania piłek 
zagrywania przez nich piłką poza liniami 
bramkowymi lub bocznymi w czasie trwania 
zawodów. Obowiązkiem sędziego jest 
niedopuszczenie do tego rodzaju postępowania. 

Zagrywanie 
piłką w pobliżu 

pola gry 
 

Ust.13 
str.4/22 

Zabrania się zawodnikom rezerwowym i chłopcom do 
podawania piłek zagrywania przez nich piłką poza liniami 
bramkowymi lub bocznymi w czasie trwania zawodów. 
Obowiązkiem sędziego jest niedopuszczenie do tego rodzaju 
postępowania. 

24 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 3 

Wymiana 
zawodnika 

 
Ust.13 
str.137 

Wymiana zawodników musi być przeprowadzona 
wyłącznie w czasie przerwy w grze, z zachowaniem 
porządku i mieć następujący przebieg: 
 
 osoba funkcyjna wpisana do sprawozdania 

wręcza wyznaczonemu sędziemu technicznemu, 
względnie sędziemu asystentowi nr 1, kartkę 
wymiany zawodnika, która zawiera nazwisko, imię 
i numer zawodnika wprowadzanego do gry oraz 
te same dane zawodnika opuszczającego pole 
gry, minutę dokonanej wymiany i nazwę drużyny, 
której ta wymiana dotyczy, 

(…) 

Wymiana 
zawodnika 

 
Ust.13 
str.5/22 

Wymiana zawodników musi być przeprowadzona, wyłącznie w 
czasie przerwy w grze, z zachowaniem porządku i mieć 
następujący przebieg: 

 osoba funkcyjna wpisana do sprawozdania, względnie sam 
zawodnik wchodzący, wręcza wyznaczonemu sędziemu 
technicznemu, względnie sędziemu asystentowi  nr 1 kartkę 
wymiany zawodnika, która zawiera; imię, nazwisko i numer 
zawodnika wprowadzanego do gry oraz te same dane 
zawodnika opuszczającego pole gry, minutę dokonanej 
wymiany i nazwę drużyny, której ta wymiana dotyczy, 

(…) 

25 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 3 

Zawodnicy 
rezerwowi 

 
Ust.16 
str.137 

Na ławce dla zawodników rezerwowych, poza 
siedmioma zawodnikami rezerwowymi wpisanymi 
do sprawozdania z zawodów, może przebywać 
sześć osób funkcyjnych, o ile organizator 
rozgrywek nie postanowi inaczej. Ich nazwiska i 
funkcje tych osób winny być wpisane w załączniku 
do sprawozdania z zawodów - przed zawodami. 

Zawodnicy 
rezerwowi 

 
Ust.16 
str.5/22 

Na ławce dla zawodników rezerwowych, poza zawodnikami 
rezerwowymi wpisanymi do sprawozdania z zawodów, mogą 
przebywać osoby funkcyjne. Liczbę i funkcje tych osób 
określają regulaminy rozgrywek. Ich nazwiska i funkcje winny 
być wpisane w załączniku do sprawozdania z zawodów – przed 
zawodami. 

26 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 3 

Zawodnicy 
rezerwowi 

 
str.137 

19. Zawodnik rezerwowy może rozgrzewać się 
za liniami bocznymi pola gry nie wpływając 
swoją osobą na przebieg gry i komfort pracy 
sędziów (nie może również przebywać po 
przeciwnej stronie sędziego asystenta). 
Zawodnik rezerwowy podczas rozgrzewki nosi 

Zawodnicy 
rezerwowi 

 
str.6/22 

19. Na przedmeczowym spotkaniu sędzia wyznacza strefę 
rozgrzewki zawodników rezerwowych. Bierze pod uwagę 
to, aby rezerwowi nie wpływali na przebieg gry i komfort 
pracy sędziów. Podczas rozgrzewki zawodnicy 
rezerwowi noszą ubiór, odróżniający ich ubioru 
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ubiór, którego kolor odróżnia go od ubioru 
zawodników obu drużyn. 
 
20. Zawodnicy rezerwowi mogą rozgrzewać się 
poza własnymi bramkami tylko w wyjątkowych 
wypadkach, po uzyskaniu przed rozpoczęciem 
zawodów zgody sędziego. 
 
21. Na spotkaniu przedmeczowym, sędzia 
dokładnie ustala gdzie powinni się rozgrzewać 
(za sędzią asystentem nr 1 lub za reklamami za 
bramką) i ilu zawodników rezerwowych może 
rozgrzewać się jednocześnie. Wyjątkowo, jeżeli 
miejsce na to pozwala, sędzia może zezwolić 
siedmiu zawodnikom z każdej drużyny, aby 
rozgrzewali się jednocześnie w wyznaczonym 
miejscu. Jeżeli drużyna w trakcie meczu 
wykorzysta swój limit zmian, dalsza rozgrzewka 
pozostałych zawodników rezerwowych jest 
nieuprawniona. 

zawodników obu drużyn. 

20. Na zawodach szczebla centralnego strefa rozgrzewki 
zawodników rezerwowych musi być wyznaczona (np. 
plastikowymi znacznikami). 

21. Jeżeli drużyna w trakcie meczu wykorzysta swój limit zmian, 
dalsza rozgrzewka pozostałych zawodników rezerwowych 
jest nieuprawniona. 

 

27 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 5 

Protesty 
 

str.142 

17. Kapitanom drużyn przysługuje prawo 
zgłoszenia sędziemu protestów, dotyczących 
jedynie: 
 niewłaściwego stanu, oznaczenia i wyposażenia 

pola gry, 
 tożsamości zawodników. 
Protesty te mogą być zgłaszane najpóźniej do 
zakończenia zawodów. 
 
18. Sprawdzenia tożsamości zawodników sędzia 
może dokonać przed zawodami, w czasie przerwy 
między częściami gry lub po zawodach, zawsze 
jednak 
w obecności kapitanów obu drużyn. Konieczność 
sprawdzenia tożsamości zawodników po 
zakończeniu zawodów zobowiązuje kapitanów i 
kierowników drużyn 
do zatrzymania wszystkich zawodników, którzy 
uczestniczyli w grze do pełnej dyspozycji sędziego 
we wskazanym przez niego miejscu. 
 
19. Protesty muszą być zbadane przez sędziego, 

Zastrzeżenia i 
protesty 

 
str.8/22 

17.  Kapitanom drużyn przysługuje prawo zgłoszenia sędziemu 
zastrzeżeń dotyczących niewłaściwego stanu, oznaczenia i 
wyposażenia pola gry. Zastrzeżenia muszą być zbadane przez 
sędziego, a w przypadkach uzasadnionych, sędzia musi 
wyznaczyć kapitanowi drużyny gospodarzy czas na 
usunięcie usterek. 

18. Kapitanowie mają prawo, najpóźniej do zakończenia 
zawodów, zgłaszać protesty dotyczące tożsamości 
zawodników. 

19. Sprawdzenia tożsamości zawodników sędzia może dokonać 
przed zawodami, w czasie przerwy między częściami gry lub po 
zawodach, zawsze jednak w obecności kapitanów obu drużyn. 
Konieczność sprawdzenia tożsamości zawodników po 
zakończeniu zawodów zobowiązuje kapitanów i kierowników 
drużyn do zatrzymania wszystkich zawodników, którzy 
uczestniczyli w grze do pełnej dyspozycji sędziego we 
wskazanym przez niego miejscu. 
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a w przypadkach uzasadnionych sędzia musi 
wyznaczyć kapitanowi drużyny gospodarzy 
czas na usunięcie usterek. 
 
20. Jeżeli przyczyna, dla której złożono protest nie 
wygasła lub zaproponowane działania dla 
rozwiązania sporu nie satysfakcjonują strony 
wnoszącej protest, 
sędzia musi umieścić w sprawozdaniu z zawodów 
treść protestu, jak również wydane zarządzenia. 
Wpisany do sprawozdania z zawodów protest musi 
być podpisany przez zgłaszającego kapitana oraz 
kierownika drużyny (z uwzględnieniem treści Art. 
1, pkt. 19 i 20 Postanowień PZPN). 

20. Jeżeli przyczyna, dla której złożono protest nie wygasła lub 
zaproponowane działania dla rozwiązania sporu nie 
satysfakcjonują strony wnoszącej protest, to sędzia musi 
umieścić w sprawozdaniu z zawodów treść protestu, jak również 
wydane zarządzenia. Wpisany do sprawozdania z zawodów 
protest musi być podpisany przez zgłaszającego kapitana oraz 
kierownika drużyny. 

 

28 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 5 

Zakończenie 
zawodów przed 

upływem 
ustalonego 
czasu gry 

 
str.142 

28.  Sędzia zobowiązany jest do zakończenia 
zawodów przed upływem ustalonego czasu gry, w 
szczególności jeżeli: 

 (…) 

 jeden z sędziów zostanie czynnie znieważony 
przez osobę nie biorącą bezpośredniego 
udziału w grze, a dalsze prowadzenie zawodów 
zagraża bezpieczeństwu któregokolwiek z 
sędziów, 

 jeden z sędziów zostanie czynnie znieważony 
przez zawodnika biorącego udział w grze lub 
przez kogokolwiek uprawnionego do 
przebywania na ławce dla zawodników 
rezerwowych, a dalsze prowadzenie zawodów 
zagraża bezpieczeństwu któregokolwiek z 
sędziów, 

 (…). 

29. Wznowienie i kontynuowanie zawodów 
zakończonych przed upływem ustalonego czasu 
gry z wyżej wymienionych powodów jest 
niedopuszczalne. (…) 

Zakończenie 
zawodów przed 

upływem 
ustalonego 
czasu gry 

 
str.9/22 

28.  Sędzia zobowiązany jest do zakończenia zawodów przed 
upływem ustalonego czasu gry, w szczególności jeżeli: 

 (…) 

 jeden z sędziów zostanie czynnie znieważony przez osobę 
niepożądaną lub jednego z uczestników meczu, a dalsze 
prowadzenie zawodów zagraża bezpieczeństwu 
któregokolwiek z sędziów, 

 (…) 

29. Wznowienie i kontynuowanie zawodów zakończonych przed 
upływem ustalonego czasu gry z wyżej wymienionych 
powodów (z zastrzeżeniem Art. 2 ust. 11 Post. PZPN) jest 
niedopuszczalne. (…) 
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29 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 5 

Kontuzja 
zawodnika 

 
ust. 34 
str.142 

(…) 
Stosowanie noszy wymaga przestrzegania 
następujących zasad 
 (…) 
 Obsługa noszy wraz z noszami winna znajdować 

się w czasie zawodów w oznakowanym miejscu, 
w pobliżu ławek dla zawodników rezerwowych. 

 (…). 

Kontuzja 
zawodnika 

 
ust. 34 
str.9/22 

(…) 
Stosowanie noszy wymaga przestrzegania następujących zasad: 
 (…) 
 Obsługa noszy wraz z noszami winna znajdować się w czasie 

zawodów w oznakowanym miejscu, w pobliżu zadaszeń dla 
zawodników rezerwowych. 

 (…). 
 

30 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 5 

--------- -------------- Spożywanie 
płynów przez 
zawodników 

 
ust. 36 

str. 10/22 

W trakcie ekstremalnych upałów sędzia może zarządzić 
dodatkową przerwę na uzupełnienie płynów – nie więcej niż 
jeden raz w trakcie danej części gry (ok. 22.-23.minuty) i 
trwającą nie dłużej niż jedna minuta. Informacja na ten temat 
musi być przekazana kierownikom drużyn na 
przedmeczowej odprawie. 

31 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 5 

Zarzuty 
nietrzeźwości 
dla sędziego 

 
ust. 37 
str. 146 

Sędziowie zobowiązani są do poddania się przed 
zawodami, lub po ich zakończeniu, badaniom na 
obecność alkoholu we krwi, gdy zarzut 
nietrzeźwości: 

•  stawia im kierownik jednej z drużyn, bądź 
oficjalny przedstawiciel PZPN lub ZPN, 

•  zostanie sformułowany wyłącznie na piśmie, zaś 
stawiający go musi legitymować się dowodem 
osobistym i zobowiązany jest własnoręcznie ów 
zarzut podpisać. 

(…) 

Zarzuty 
nietrzeźwości 
dla sędziego 

 
ust. 38 

str. 10/22 

Sędziowie zobowiązani są do poddania się przed zawodami, lub 
po ich zakończeniu, badaniom na obecność alkoholu we krwi, 
gdy zarzut nietrzeźwości: 

•  stawia im kierownik jednej z drużyn, obserwator lub delegat 
PZPN lub ZPN, 

•  zostanie sformułowany wyłącznie na piśmie, zaś stawiający go 
musi legitymować się dowodem osobistym i zobowiązany jest 
własnoręcznie ów zarzut podpisać. 

(…) 

32 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 5 

Inne sytuacje 
 

ust. 47 
str. 148 

Wszelkie przejawy wyrażania posądzeń o 
charakterze korupcyjnym w stosunku do 
uczestników zawodów będą surowo karane przez 
PZPN. Zobowiązuje się sędziów do stosowania 
odpowiednich kar zgodnie z postanowieniami 
Artykułu 12 Przepisów Gry.  
W przypadku niewłaściwego zachowania w tym 
zakresie przez zawodników i zawodników 
rezerwowych – sędziowie zobowiązani są 

Inne sytuacje 
 

ust. 48 
str. 11/22 

Wszelkie przejawy wyrażania posądzeń o charakterze 
korupcyjnym w stosunku do uczestników zawodów będą surowo 
karane przez PZPN. Zobowiązuje się sędziów do 
kwalifikowania takich sytuacji jako wybitnie niesportowych i 
stosowania odpowiednich kar zgodnie z postanowieniami 
Artykułu 12 Przepisów Gry. W przypadku niewłaściwego 
zachowania w tym zakresie przez zawodników i zawodników 
rezerwowych – sędziowie zobowiązani są zastosować karę 
wykluczenia (czerwona kartka), natomiast w przypadku 
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zastosować karę wykluczenia (czerwona kartka), 
natomiast w przypadku pozostałych osób 
przebywających w strefie technicznej usunąć je na 
trybuny. Wyżej wymienione okoliczności, jak 
również inne zdarzenia – sędziowie, obserwatorzy i 
delegaci zobowiązani są do szczegółowego 
opisania w swoim sprawozdaniu z zawodów. 

pozostałych osób przebywających w strefie technicznej usunąć 
je na trybuny. Wyżej wymienione okoliczności, jak również inne 
zdarzenia – sędziowie, obserwatorzy i delegaci zobowiązani są 
do szczegółowego opisania w swoim sprawozdaniu z zawodów. 

 

33 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 6 

Współpraca 
sędziów 

asystentów z 
sędzią 

 
ust. 4 

str. 149 

Sędziowie asystenci zobowiązani są utrzymywać 
kontakt wzrokowy z sędzią i sędzią asystentem 
znajdującym się po przeciwnej stronie pola gry. 

Współpraca 
sędziów 

asystentów z 
sędzią 

 
ust. 4 

str. 11/22 

Sędziowie asystenci zobowiązani są utrzymywać kontakt 
wzrokowy z pozostałymi członkami zespołu sędziowskiego. 

34 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 7 

Przerwa między 
częściami gry 

 
ust. 3 

str. 151 

Zawodnicy mają prawo do minimum 5 minut 
przerwy między obiema częściami gry. Czas 
trwania przerwy , nie mniejszy niż 5 minut, 
określony jest regulaminach danych rozgrywek. 
 

Przerwa między 
częściami gry 

 
ust. 3 

str. 12/22 

Zawodnicy mają prawo do minimum 5 minut przerwy między 
obiema częściami gry. Sędzia nie ma prawa do jej skrócenia 
w przypadku gdy choćby jeden zawodnik nie wyraża na to 
zgody. 
 

35 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 7 

Doliczanie 
straconego 
czasu gry 

 
str. 151 

4. Sędzia musi kompensować cały utracony 
czas gry z powodu wystąpienia nienormalnych 
przerw w grze. To, że ilość kompensowanego 
czasu gry pozostawia się uznaniu sędziego, 
oznacza, że ma on niepodważalnie prawo 
decydowania, od jakiego momentu rozpocząć 
liczenie utraconego czasu, uznając, że dana 
przerwa w grze jest nienormalna. Sędzia musi 
uznać za nienormalne wszystkie opisane w 
Przepisach Gry nienormalne przerwy w grze, jak 
również może zdecydować, że jakakolwiek inna 
przerwa nie wynikająca z rutynowego przebiegu 
meczu jest nienormalna. 
 
5. Uwagę o doliczeniu straconego czasu gry do 

Doliczanie 
straconego 
czasu gry 

 
str. 12/22 

4. O tym czy przerwa jest normalna, czy też wymaga 
doliczenia straconego czasu, decyduje tylko sędzia 
zawodów. Liczba doliczonych minut leży jedynie w gestii 
sędziego.   

5. Wskazanie przez sędziego liczby minut, o które przedłuża 
każdą część zawodów jest jedynie wskazaniem minimalnej 
ilości doliczonego czasu. Jednak sędzia czas ten może 
powiększyć, jeśli uzna to za uzasadnione, biorąc pod uwagę 
ewentualne przerwy, które nastąpiły już w doliczonym czasie 
gry. Sygnalizacja o doliczonym czasie gry powinna mieć 
miejsce na końcu ostatniej minuty każdej części gry. 

Uwagę o doliczeniu straconego czasu gry do czasu trwania 
każdej części zawodów, sędzia musi zamieścić w sprawozdaniu 
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czasu trwającej każdej części zawodów, sędzia 
musi zamieścić w sprawozdaniu z zawodów. Ilość 
doliczonego przez sędziego czasu jest 
zaokrąglana dla potrzeb sygnalizacji dla 
widzów, do pełnych minut w dół. Jednak sędzia 
powinien przedłużyć daną część zawodów o 
cały doliczony przez niego czas gry. Doliczony 
czas gry musi być dodatkowo przedłużony, 
jeżeli wystąpią w nim nienormalne przerwy w 
grze. 
 
 

z zawodów. 

36 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 7 

Omyłkowe 
przedłużenie 

czasu gry 
 

Ust.11 
str. 151 

Omyłkowe przedłużenie czasu gry którejkolwiek 
części zawodów nie powoduje odliczenia 
nadprogramowego czasu, a podjęte przez 
sędziego decyzje w przedłużonym czasie gry są 
ważne (m. in. uznane bramki, nałożone kary 
indywidualne itp). Fakt przedłużenia czasu gry 
części zawodów sędzia musi opisać w 
sprawozdaniu z zawodów. 

Omyłkowe 
przedłużenie 

czasu gry 
 

Ust.11 
str. 12/22 

Wszystkie decyzje podjęte przez sędziego w omyłkowo 
przedłużonym czasie gry są ważne. Fakt omyłkowego 
przedłużenia czasu gry części zawodów, sędzia musi opisać 
w sprawozdaniu z zawodów. 

 

37 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 8 

Stawienie się 
na polu gry 

 
Ust.2 

str. 154 

Po wejściu na pole gry, jeżeli jedna z drużyn jest 
nieobecna na stadionie z nieznanych sędziemu 
przyczyn, sędzia daje sygnał gwizdkiem do 
procedury związanej z rozpoczęciem zawodów. 
Po upływie 10 minut od tego gwizdka, sędzia 
powtórzy sygnał gwizdkiem i po dalszym 5-
minutowym bezskutecznym oczekiwaniu da 
sygnał o nieodbyciu się zawodów. 

Stawienie się 
na polu gry 

 
Ust.2 

str. 13/22 

Po wejściu na pole gry sędzia daje sygnał gwizdkiem do 
procedury związanej z rozpoczęciem zawodów. Jeżeli jedna 
lub dwie drużyny nie stawią się na polu gry w składach, 
które umożliwiają rozegranie zawodów lub ich części, to po 
upływie 10 minut od gwizdka sędziego na rozpoczęcie 
zawodów lub ich części, sędzia powtórzy sygnał gwizdkiem 
i po dalszym 5-minutowym bezskutecznym oczekiwaniu 
zakończy zawody. 

38 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 8 

Rzut 
sędziowski 

 
Ust.4 

str. 154 

Przy wykonywaniu rzutu sędziowskiego zawodnicy 
zajmują takie miejsca, aby sędzia mógł swobodnie 
wykonać rzut. 

Rzut 
sędziowski 

 
Ust.4 

str. 13/22 
 
 

Rzut sędziowski wykonuje się bez sygnału gwizdka. Przy 
wykonywaniu rzutu sędziowskiego zawodnicy zajmują takie 
miejsca, aby sędzia mógł swobodnie wykonać rzut. 
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39 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 8 

--------- -------------- Opóźnianie 
wznowienia gry 

Ust.8 
str. 13/22 

Zawodnik, który nie stosuje się do polecenia sędziego i nie 
odsunie się na wymaganą odległość od piłki przy 
wykonywaniu wznowienia gry lub odmawia wykonania tego 
polecenia, zachowuje się niewłaściwie – zostanie ukarany 
napomnieniem. 

40 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 8 

--------- -------------- Szczególne 
sytuacje 

 
str. 13/22 

9. Jeżeli piłka opuszczając pole gry przewróci lub złamie 
chorągiewkę rożną, i nie ma możliwości jednoznacznej 
oceny przez którą linię (bramkową czy boczną) piłka 
opuściła pole gry, sędzia nakaże wznowić grę: 

•  rzutem od bramki, jeżeli piłkę ostatnio zagrał zawodnik 
drużyny atakującej, 

•  wrzutem, jeżeli piłkę ostatnio zagrał zawodnik drużyny 
broniącej. 

41 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 11 

--------- -------------- str. 15/22 Sędzia asystent, który ma wątpliwości czy zawodnik jest 
spalony czy nie, musi powstrzymać się od sygnalizacji. 
Sytuacje wątpliwe należy zawsze rozstrzygać na korzyść 
drużyny atakującej. 

Również sędzia musi być przekonany, że zawodnik jest 
aktywny w grze, zanim podejmie decyzję o spalonym. 

42 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 11 

Spalony 
 

str. 158 

3. Jeżeli sędzia asystent w sytuacji opisanej 
powyżej zasygnalizuje spalonego, a zawodnik 
widząc tą sygnalizację zatrzyma się nie mając 
kontaktu z piłką, to 
sędzia asystent powinien zakończyć 
sygnalizację, ponieważ ustały przesłanki do 
zaistnienia spalonego. 
 
4. Zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej, 
który w momencie dotknięcia bądź zagrania 
piłki przez współpartnera nie bierze udziału w 
grze lub nie przeszkadza przeciwnikowi, może 
być uznany za spalonego tylko i wyłącznie 

Spalony 
 

str. 158 

3. Zawodnik, który w momencie dotknięcia bądź zagrania 
piłki przez współpartnera znajduje się na pozycji spalonej, 
może być uznany za spalonego wtedy, gdy przed kolejnym 
dotknięciem lub zagraniem piłki przez współpartnera lub 
rozmyślnym, w rozumieniu postanowień Art.11, zagraniem 
przez przeciwnika, bierze udział w grze lub przeszkadza 
przeciwnikowi.  
Jeżeli natomiast piłka po zagraniu lub dotknięciu jej przez 
współpartnera zawodnika znajdującego się na pozycji 
spalonej: 

– odbije się od słupka, poprzeczki bądź przeciwnika lub, 
– odbije się rykoszetem od przeciwnika lub, 
– zagrana zostanie w wyniku rozmyślnej parady obronnej 
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wtedy, jeżeli przed kolejnym dotknięciem lub 
zagraniem piłki przez współpartnera, względnie 
przed zagraniem piłki przez przeciwnika odnosi 
korzyść z przebywania na pozycji spalonej. 

przeciwnika, 
to ten zawodnik może być uznany za spalonego zarówno 
wtedy, gdy odnosi korzyść z przebywania na tej pozycji, jak 
i gdy przeszkadza przeciwnikowi.  

43 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 11 

Rola sędziów i 
wskazania 
sędziego 
asystenta 

 
str. 158 

Sędzia asystent, który ma wątpliwości, czy 
zawodnik jest spalony czy nie, musi 
powstrzymać się od sygnalizacji. Sytuacje 
wątpliwe należy zawsze rozstrzygać na korzyść 
drużyny atakującej. 
Również sędzia musi być przekonany, że 
zawodnik jest aktywny w grze, zanim podejmie 
decyzję o spalonym. 

--------- -------------- (patrz zmiana 41 – zapis przeniesiony) 

44 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 14 

Szczególne 
sytuacje 
Ust.10 
str. 165 

Jeżeli rzut karny został zarządzony w czasie, 
kiedy po jego wykonaniu gra nie będzie już 
wznowiona, rzut karny musi być wykonany 
nawet wtedy, gdy na polu gry nie ma pełnych 
składów drużyn. 

--------- --------------  

45 Postanowienia 
PZPN 
Strefa 

techniczna 

Ust.2 
str. 170 

W strefie technicznej obowiązuje zakaz palenia 
tytoniu. 

Ust.2 
str. 21/22 

W strefie technicznej obowiązuje zakaz palenia tytoniu. 
Wszelkie próby obejścia tego przepisu (np. palenie tzw. e-
papierosów) będą traktowane przez sędziów tak samo, jak 
palenie tytoniu. 

46 Postanowienia 
PZPN 
Sędzia 

techniczny 

Obowiązki 
przed 

zawodami 
 

str. 171 

 (…) 
 Sprawdzenie, czy sprawozdanie zostało 

wypełnione prawidłowo oraz sprawdzenie 
tożsamości zawodników, jeżeli zachodzi taka 
potrzeba. 

 (…) 
 Sprawdzenie ubioru i wyposażenia 

zawodników przed ich wejściem na pole gry. 
Jeżeli jakakolwiek część ubioru zawodnika nie 
odpowiada wymogom Przepisów Gry, sędzia 
techniczny winien zwrócić na to uwagę 
sIdziemu. 

Obowiązki 
przed 

zawodami 
 

str. 21/22 

 (…) 

 włożenie kompletnego ubioru sędziowskiego pod dresem 
(kurtką). 
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47 Postanowienia 
PZPN 
Sędzia 

techniczny 

Obowiązki w 
czasie 

zawodów 
 

str. 171 

Pozostawanie do dyspozycji sędziego i pomaganie 
mu w prowadzeniu zawodów poprzez: 
 (…) 
 Obserwacja zakłóceń porządku i 

nadzorowanie zachowań osób 
przebywających na ławce dla zawodników 
rezerwowych, niedopuszczanie do eskalacji 
wydarzeń; w przypadku zamieszek na polu gry 
lub w jego bezpośrednim otoczeniu 
(przepychania, bijatyki zawodników itp.) 
sędzia techniczny nie wchodzi na pole gry. 
Dopuszcza się wejście sędziego technicznego 
jedynie wtedy, kiedy w wyniku wydarzeń na 
boisku zagrożone jest bezpośrednio zdrowie i 
życie sędziego. 

 (…) 
 Natychmiastowe informowanie sędziego o 

niedopuszczalnym zachowaniu osób 
przebywających w strefach technicznych.. 

Obowiązki w 
czasie 

zawodów 
 

str. 22/22 

Pozostawanie do dyspozycji sędziego i pomaganie mu w 
prowadzeniu zawodów poprzez: 
 
 (…) 
 obserwacja zachowań osób przebywających na ławkach 

dla zawodników rezerwowych, niedopuszczanie do 
eskalacji wydarzeń oraz informowanie o ich niewłaściwym 
postępowaniu, 

 (…). 
 
Niezależnie od powyższych zapisów, priorytetem w pracy 
sędziego technicznego pozostaje pomoc sędziemu w ocenie 
wydarzeń boiskowych. 

 

48 Przepisy Gry 
Artykuł 1 

Chorągiewki 
 

Str.7 

Chorągiewki o nieostro zakończonym drzewcu i 
wysokości nie mniejszej niż 1,5 m nad podłożem, 
umieszczone są w każdym rogu pola gry. 

Chorągiewki 
 

Str.4/31 

Chorągiewki o nieostro zakończonym drzewcu i wysokości nie 
mniejszej niż 1,5 m nad podłożem, muszą zostać umieszczone 
w każdym rogu pola gry. 

49 Przepisy Gry 
Artykuł 1 

Bramki 
 

Str.9 

Siatki bramkowe muszą być umocowane do 
bramek i podłoża poza bramką, zakładając, że są 
one właściwie, odpowiednio podparte i nie 
przeszkadzają bramkarzowi. 

Bramki 
 

Str.6/31 

Siatki bramkowe mogą być umocowane do bramek i podłoża 
poza bramką, zakładając, że są one właściwie, odpowiednio 
podparte i nie przeszkadzają bramkarzowi. 

50 Przepisy Gry 
Artykuł 1 

--------- --------------  Rozstrzygnięcia 
International 
F.A. Board 

 
Str.6/31 

Rozstrzygnięcie 2 

Dopuszcza się do zastosowania modyfikacji na słupkach i 
poprzeczce w przypadku zastosowania technologii goal-line 
(GLT). Modyfikacje te musza być zgodne z wymogami 
zawartymi w Programie Jakości FIFA dla technologii goal-
line oraz z zapisami w sekcji „Bramki”, Art. 1. 
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51 Przepisy Gry 
Artykuł 2 

Rozstrzygnięcie 
1 
 

Str.14 

(…) 

Takie logo na piłce oznacza, że była ona oficjalnie 
testowana i spełnia specyficzne wymogi 
techniczne, różne dla każdego z tych logo, oraz 
minimalne wymogi wymienione w Artykule 2. 

Lista dodatkowych wymogów specyficznych dla 
każdego z przedstawionych oznaczeń, musi być 
zatwierdzona przez International F.A. Board. 
Instytucje przeprowadzające testy podlegają 
zatwierdzeniu przez FIFA. 

(…) 

Rozstrzygnięcie 
1 
 

Str.8/31 

(…) 

Takie logo na piłce oznacza, że była ona oficjalnie testowana i 
spełnia ściśle określone wymogi techniczne, różne dla każdego 
z tych logo, oraz minimalne wymogi wymienione w Artykule 2. 

Lista dodatkowych wymogów ściśle określona dla każdego z 
przedstawionych oznaczeń, musi być zatwierdzona przez 
International F.A. Board. Instytucje przeprowadzające testy 
podlegają zatwierdzeniu przez FIFA. 

(…) 

52 Przepisy Gry 
Artykuł 2 

--------- --------------  Rozstrzygnięcie 
3 
 

Str.8/31 

W przypadku zastosowania technologii goal-line (GLT), 
zezwala się na użycie piłek z zintegrowaną technologią. Piłki 
takie muszą posiadać jedno z następujących oznaczeń: 
FIFA APPROVED, FIFA INSPECTED lub INTERNATIONAL 
MATCHBALL STANDARD (patrz Rozstrzygnięcie 1). 

53 Przepisy Gry 
Artykuł 2 

Liczba wymian 
– Oficjalne 
rozgrywki 

 
Str.15 

Regulaminy każdych rozgrywek muszą określać, ile 
wymian zawodników można dokonać – od trzech 
do maksimum siedmiu. 

 

Liczba wymian 
– Oficjalne 
rozgrywki 

 
Str.8/31 

Regulaminy każdych rozgrywek muszą określać, ile wymian 
zawodników można dokonać – od trzech do maksimum 
dwunastu. 

 

54 Przepisy Gry 
Artykuł 2 

--------- --------------  Rozstrzygnięcia 
International 
F.A. Board 

 
Str.12/31 

Rozstrzygnięcie 3 
W przypadku zastosowanie technologii goal-line (GLT) 
(zgodnie z odpowiednimi regulaminami rozgrywek), sędzia 
zobowiązany jest do sprawdzenia funkcjonalności systemu 
przed zawodami. Testy, które należy przeprowadzić opisane 
sa w Wytycznych Testowania zawartych w Porogramie 
Jakości FIFA dla technologii goal-line. W sytuacji, gdy 
technologia nie spełnia wymagań zgodnych z Wytycznymi 
Testowania, sędziemu nie wolno korzystać z systemu GLT, 
a całą sytuację musi zgłosić do odpowiednich władz. 
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55 Przepisy Gry 
Artykuł 10 

--------- --------------  Technologia 
goal-line (GLT) 

 
Str. 16/31 

System GLT może być używany w celu weryfikacji czy 
bramka została zdobyta, tym samym wspierając decyzję 
sędziego. Użycie GLT musi być ujęte w odpowiednich 
regulaminach rozgrywek. 

 

56 Przepisy Gry 
Artykuł 12 

Rzut wolny 
pośredni 

 
Str. 31 

Rzut wolny pośredni jest również przyznany 
drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik, zdaniem 
sędziego: 

• gra w sposób niebezpieczny, 

• przeszkadza w poruszaniu się przeciwnikowi, 

• przeszkadza bramkarzowi w zwolnieniu piłki z rąk, 

• popełnia jakiekolwiek przewinienie nie wymienione 
wcześniej w Artykule 12, dla którego sędzia 
przerwał grę w celu udzielenia winnemu 
zawodnikowi napomnienia lub wykluczenia z gry. 

Rzut wolny 
pośredni 

 
Str. 18/31 

Rzut wolny pośredni jest również przyznany drużynie przeciwnej, 
jeżeli zawodnik, zdaniem sędziego: 

• gra w sposób niebezpieczny, 

• przeszkadza w poruszaniu się przeciwnikowi, 

• przeszkadza bramkarzowi w zwolnieniu piłki z rąk, 

• popełnia jakiekolwiek inne przewinienie nie wymienione 
wcześniej w Artykule 12, dla którego sędzia przerwał grę w celu 
udzielenia winnemu zawodnikowi napomnienia lub wykluczenia z 
gry. 

57 Przepisy Gry 
Artykuł 13 

Rzut wolny 
wykonywany 

przez 
bramkarza 

 
Str. 35 

Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry bramkarz 

dotyka piłkę powtórnie (ale nie rękoma), zanim 

została ona dotknięta innego zawodnika:  

 zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny 

przeciwnej, który zostanie wykonany z miejsca 

przewinienia  (patrz Art. 13 – Miejsce 

wykonania rzutu wolnego). 

 

 

 

 

Rzut wolny 
wykonywany 

przez 
bramkarza 

 
Str. 21/31 

Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry bramkarz dotyka piłkę 

powtórnie (ale nie rękoma), zanim dotknęła ona innego 
zawodnika:  

 zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej, 

który zostanie wykonany z miejsca przewinienia  (patrz Art. 

13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego). 
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58 Przepisy Gry 
Procedury 
mające na 

celu 
wyłonienie 
zwycięzcy 
meczu lub 
dwumeczu 

Procedura 
wykonania 

 
Str. 46 

 (…) 

 Bramkarz, którego współpartner wykonuje rzut z 
punktu karnego, musi pozostawać na polu gry, 
poza polem karnym, na którym wykonywane są 
rzuty, na linii bramkowej, w pobliżu jej 
przecięcia z linią ograniczającą pole karne. 

Procedura 
wykonania 

 
Str. 27/31 

 (…) 

 Bramkarz, którego współpartner wykonuje rzut z punktu 
karnego, musi pozostawać na polu gry, poza polem karnym, 
na którym wykonywane są rzuty, na przecięciu linii 
bramkowej z linią pola karnego. 

 (…) 

 


