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Okólnik nr 1362 

Zurych, czerwiec 2013 

 

Poprawki do Przepisów gry w piłkę nożną – 2013/2014 

Szanowni Państwo, 

127. doroczne spotkanie IFAB odbyło się w Edynburgu (Szkocja) 2 marca 2013. Poprawki do 

Przepisów gry w piłkę nożną przyjęte na tym spotkaniu oraz inne instrukcje i wytyczne wydane 

zamieszczono poniżej. 

 

PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ ORAZ DECYZJE IFAB 

1. Artykuł 11 – Interpretacja spalonego 

Debata dotycząca „przeszkadzanie przeciwnikowi/osiąganie korzyści z przebywania na tej 

pozycji” (wnioskodawca FIFA). 

 

Nowy tekst (str. 96 obecnego wydania polskiego): 

„W kontekście Artykułu 11 – „Spalony”, zastosowanie mają następujące definicje: 

(…) 

 „branie udziału w grze” oznacza zagranie lub dotknięcie piłki podanej lub dotkniętej 

przez współpartnera 

 „przeszkadzanie przeciwnikowi” oznacza uniemożliwienie przeciwnikowi zagrania lub 

możliwości zagrania piłki przez wyraźne zasłonięcie mu pola widzenia lub przez 

atakowanie przeciwnika w walce o piłkę 

 „osiąganie korzyści z przebywania na tej pozycji” oznacza zagranie piłki przez 

zawodnika przebywającego na pozycji spalonej: 

I. po zmianie toru lotu lub odbiciu się jej od słupka, poprzeczki lub przeciwnika 

II.  po zmianie toru lotu, odbiciu się lub zagraniu jej po rozmyślnej paradzie 

obronnej przeciwnika 

Zawodnik nie osiąga korzyści, jeśli przebywając na pozycji spalonej otrzyma piłkę od 

przeciwnika, który w sposób rozmyślny zagrywa piłkę (poza rozmyślną paradą obronną). 

 

Wyjaśnienie 

Poprzedni tekst powodował wiele dyskusji, gdyż pozostawiał zbyt wiele miejsca na 

interpretacje oraz nie był wystarczająco precyzyjny. Nowy tekst bardziej przystaje do 

obecnych sytuacji boiskowych oraz wyeliminuje niejasności znaczenia odbicia, zmiany toru 

lotu oraz rozmyślnej parady obronnej. 

Załączamy 3 kopie płyt z klipami dla lepszego zrozumienia poprawki w artykule „Spalony”. 
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Pozostałe decyzje IFAB 

1. Goal-line Technology (GLT) 

(wnioskodawca FIFA) 

Postanowiono, że organizator rozgrywek decyduje o zastosowaniu systemu GLT. 

Jednomyślnie uzgodniono, że jeśli system GLT został zainstalowany na stadionie, to 

powinien być wykorzystany, ponieważ nie daje przewagi żadnej z drużyn. 

 

2. Dodatkowi sędziowie asystenci 

(wnioskodawca FIFA) 

Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w październiku 2012 r. nowy tekst dotyczący 

dodatkowych sędziów asystentów (patrz Okólnik nr 1322 z 25.10.2012) zostanie 

wprowadzony do „Przepisów gry w piłkę nożną 2013/14”. 

 

Uprawomocnienie 

Decyzje IFAB dotyczące zmian „Przepisów gry w piłkę nożną” są wiążące dla konfederacji oraz 

związków krajowych od 1.07.2013, ale konfederacje lub związki krajowe, których obecne rozgrywki 

nie zakończyły się przed 1.07, mogą odłożyć wprowadzenie zmian do przepisów w rozgrywkach, aż do 

rozpoczęcia kolejnego sezonu. 

 

Z poważaniem, 

Markus Kattner – zastępca Sekretarza Generalnego 


