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Oznaczenie pola gry
Oznaczenie pola gry liniami przerywanymi lub rowkami jest niedopuszczalne.
Niedozwolone jest wykonywanie na polu gry dodatkowych znakÛw. Zawodnik, ktÛry dokona takiego wyznaczenia, winien zostaÊ napomniany za niesportowe zachowanie podczas najbliøszej przerwy w grze.
Pole gry moøe byÊ wyznaczone jedynie liniami okreúlonymi w Art. 1.
Na boiskach ze sztucznπ nawierzchniπ dopuszczalne sπ takøe inne linie,
pod warunkiem, øe sπ one w innym kolorze i dajπ siÍ jednoznacznie odrÛøniÊ od linii wykorzystywanych do meczÛw pi≥ki noønej.

Bramki
Jeøeli poprzeczka zostanie uszkodzona lub przemieúci siÍ, gra zostaje przerwana do czasu naprawienia poprzeczki lub umieszczenia jej na w≥aúciwym
miejscu. Jeøeli naprawa nie jest moøliwa, zawody naleøy zakoÒczyÊ. Uøycie
liny do zastπpienia poprzeczki jest niedozwolone. Jeøeli poprzeczka moøe
byÊ naprawiona, zawody wznawiane sπ rzutem sÍdziowskim w miejscu,
gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry. Jeøeli gra zosta≥a przerwana, gdy pi≥ka znajdowa≥a siÍ w polu bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia
winien wykonaÊ z linii pola bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ
z miejsca najbliøszego temu, w kt. Ûrym znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry.

Reklama
Reklamy na ziemi (na pod≥oøu) powinny byÊ umieszczone w odleg≥oúci co
najmniej 1 metra od linii wyznaczajπcych pole gry.
Pionowe reklamy powinny byÊ umieszczone w odleg≥oúci co najmniej:
● 1 metra od linii bocznych pola gry,
● tej samej odleg≥oúci od linii bramkowej, jak g≥ÍbokoúÊ siatki bramkowej,
oraz 1 metra od siatki bramkowej.
Øaden rodzaj reklamy, sta≥ej lub úwietlnej, nie moøe byÊ umieszczany na polu gry, siatkach bramkowych i powierzchniach ograniczonych siatkami bramkowymi, w obrÍbie strefy technicznej lub w odleg≥oúci do 1 metra od linii bocznej poza polem gry. Zakaz obowiπzuje od momentu, gdy druøyny wchodzπ
na pole gry, aø do opuszczenia przez nie pola gry na przerwÍ i od czasu, gdy
powracajπ na pole gry, aø do zakoÒczenia zawodÛw. RÛwnieø øadnego ro#
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dzaju materia≥y reklamowe nie mogπ byÊ umieszczane na bramkach, siatkach bramkowych, drzewcach chorπgiewek i ich flagach. Øadne dodatkowe
wyposaøenie (kamery, mikrofony, itp.) nie moøe byÊ mocowane do wyposaøenia pola gry.

Logo i emblematy
Reprodukcja, zarÛwno sta≥a jak i úwietlna, przedstawiajπca logo lub emblematy FIFA, federacji kontynentalnych, zwiπzkÛw krajowych, lig, klubÛw lub innych organizacji jest zabroniona: na polu gry i wyposaøeniu tego pola, na siatkach bramkowych i powierzchniach przez nie ograniczonych, na bramkach,
drzewcach chorπgiewek i ich flagach podczas trwania gry. SzczegÛlny nacisk
naleøy po≥oøyÊ na to, øe takie logo nie moøe byÊ umieszczane na chorπgiewkach roønych.

#!
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Dodatkowe pi≥ki
Dodatkowe pi≥ki mogπ byÊ rozmieszczane wokÛ≥ pola gry i w razie potrzeb
uøyte do gry, pod warunkiem øe odpowiadajπ wymogom Artyku≥u 2, a wprowadzanie ich do gry odbywa siÍ pod kontrolπ sÍdziego.

Druga pi≥ka na polu gry
Jeøeli podczas meczu na polu gry pojawi siÍ druga pi≥ka, sÍdzia grÍ przerywa jedynie wtedy, gdy druga pi≥ka ma wp≥yw na przebieg gry. Przerwana z tego tytu≥u gra winna zostaÊ wznowiona rzutem sÍdziowskim w miejscu, gdzie
znajdowa≥a siÍ w≥aúciwa pi≥ka w chwili przerwania gry. Jeøeli gra zosta≥a
przerwana, gdy w≥aúciwa pi≥ka znajdowa≥a siÍ w polu bramkowym, to rzut sÍdziowski sÍdzia winien wykonaÊ z linii pola bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii
bramkowej ñ z miejsca najbliøszego temu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry.
Jeøeli natomiast na polu gry pojawi siÍ druga pi≥ka i nie przeszkadza w przebiegu gry, sÍdzia ñ nie przerywajπc gry ñ nakaøe usuniÍcie jej tak szybko, jak
to tylko moøliwe.
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Procedura wymiany
● Wymiana moøe mieÊ miejsce jedynie podczas przerwy w grze.
● SÍdzia asystent sygnalizuje zamiar jej dokonania.
● Zawodnik przeznaczony do wymiany otrzymuje od sÍdziego zgodÍ
na opuszczenie pola gry, o ile ñ zgodnie z innymi artyku≥ami ñ nie znalaz≥
siÍ juø poza boiskiem.
● SÍdzia zezwala na wejúcie zawodnika rezerwowego na pole gry.
● Przed wejúciem zawodnika rezerwowego na pole gry zawodnik wymieniany musi je opuúciÊ.
● Zawodnik wymieniany nie ma obowiπzku opuszczaÊ pola gry na wysokoúci
linii úrodkowej.
● Zgoda na dokonanie wymiany moøe w pewnych okolicznoúciach zostaÊ
cofniÍta np. gdy zawodnik rezerwowy nie jest w pe≥ni gotowy do wejúcia
na pole gry.
● Zawodnik rezerwowy, ktÛry podczas wymiany nie wszed≥ jeszcze na pole
gry, nie moøe wykonaÊ wrzutu, wzglÍdnie rzutu z rogu, poniewaø procedura wymiany nie zosta≥a zachowana.
● Jeøeli zawodnik przeznaczony do wymiany odmawia opuszczenia boiska,
sÍdzia przerywa procedurÍ wymiany i nakazuje kontynuowanie gry.
● Jeøeli wymiana nastÍpuje podczas przerwy pomiÍdzy czÍúciami zawodÛw,
procedura wymiany winna nastπpiÊ przed rozpoczÍciem drugiej po≥owy zawodÛw, wzglÍdnie dogrywki.

Dodatkowe osoby na polu gry.
Osoby niepoøπdane
Kaøda osoba niewpisana w protokole jako zawodnik, zawodnik rezerwowy
lub osoba oficjalnie towarzyszπca druøynie, winna byÊ traktowana jako osoba niepoøπdana ñ podobnie jak zawodnik wykluczony z gry.
Jeøeli osoba niepoøπdana wejdzie na pole gry:
SÍdzia musi przerwaÊ grÍ ñ jednak nie natychmiast, jeøeli osoba niepoøπdana nie wp≥ywa na przebieg gry.
● SÍdzia nakazuje usunπÊ osobÍ niepoøπdanπ poza bezpoúrednie otoczenie
pola gry.
● Jeøeli sÍdzia z tego powodu przerwa≥ grÍ, zostanie ona wznowiona rzutem
sÍdziowskim w miejscu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w momencie przerwania gry. Jeøeli gra zosta≥a przerwana, gdy pi≥ka znajdowa≥a siÍ w polu
bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia winien wykonaÊ z linii pola bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ z miejsca najbliøszego temu, gdzie
znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry.
●
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Osoby towarzyszπce druøynom
Trener i inne osoby towarzyszπce, wpisane do protoko≥u (z wyjπtkiem zawodnikÛw oraz zawodnikÛw rezerwowych), winni byÊ traktowani jako osoby oficjalnie towarzyszπce druøynie.
Jeøeli osoba oficjalnie towarzyszπca druøynie wejdzie na pole gry:
● SÍdzia musi przerwaÊ grÍ ñ jednak nie natychmiast, jeøeli osoba ta nie
wp≥ywa na przebieg gry, wzglÍdnie jeøeli istnieje moøliwoúÊ zastosowania
korzyúci.
● SÍdzia nakazuje tej osobie opuszczenie pola gry. Jeøeli osoba ta zachowuje siÍ nieodpowiedzialnie, sÍdzia nakazuje jej opuszczenie bezpoúredniego otoczenia pola gry.
● Jeøeli sÍdzia z tego powodu przerwa≥ grÍ, zostanie ona wznowiona rzutem
sÍdziowskim w miejscu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w momencie przerwania gry. Jeøeli gra zosta≥a przerwana, gdy pi≥ka znajdowa≥a siÍ w polu
bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia winien wykonaÊ z linii pola bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ z miejsca najbliøszego temu, gdzie
znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry.

Zawodnik poza polem gry
Jeøeli zawodnik za zgodπ sÍdziego opuúci≥ pole gry w celu poprawy swojego
ubioru, wymiany zakrwawionego ubioru, zatamowania krwawiπcej rany, otrzymania pomocy po odniesieniu kontuzji, wzglÍdnie innego istotnego powodu
i powrÛci≥ na pole gry bez jego zgody, to sÍdzia musi:
● PrzerwaÊ grÍ ñ jednak nie natychmiast, jeøeli zawodnik ten nie ma wp≥ywu
na przebieg gry, wzglÍdnie jeøeli istnieje moøliwoúÊ zastosowania korzyúci.
● UdzieliÊ napomnienia zawodnikowi z powodu jego nieuprawnionego powrotu na pole gry.
● NakazaÊ zawodnikowi opuszczenie pola gry, celem dokonania prawid≥owej
procedury powrotu na pole gry, zw≥aszcza gdy zachodzi potrzeba sprawdzenia, czy zawodnik ten nie narusza postanowieÒ Artyku≥u 4.
Jeøeli sÍdzia przerwa≥ grÍ, wznawia jπ:
Rzutem wolnym poúrednim dla druøyny przeciwnej z miejsca, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w momencie przerwania gry ( Art. 13 ñ Miejsce wykonania
rzutu wolnego), o ile nie dosz≥o do innego naruszenia PrzepisÛw Gry.
● Stosownie do Art. 12, w przypadku innego naruszenia PrzepisÛw Gry.
●

Jeøeli zawodnik biorπcy udzia≥ w akcji przypadkowo, przejúciowo przekroczy liniÍ ograniczajπcπ pole gry, nie narusza PrzepisÛw Gry. Jest to traktowane jako element gry.
#$
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Zawodnicy rezerwowi ñ zawodnicy wymienieni
Jeøeli zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony wejdπ na pole gry bez
zezwolenia sÍdziego, stosuje siÍ poniøsze rozstrzygniÍcia:
● SÍdzia przerywa grÍ ñ jednak nie natychmiast, jeøeli zawodnik nie ma
wp≥ywu na przebieg gry, wzglÍdnie jeøeli istnieje moøliwoúÊ zastosowania
korzyúci.
● SÍdzia udziela napomnienia za niesportowe zachowanie.
● Zawodnik ten musi opuúciÊ pole gry.
Jeøeli gra zosta≥a przerwana, sÍdzia wznawia jπ rzutem wolnym poúrednim
dla druøyny przeciwnej z miejsca, w ktÛrym znajdowa≥a siÍ pi≥ka w momencie
przerwania gry (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Bramka zdobyta i dodatkowe osoby na polu gry
Jeøeli po zdobyciu bramki sÍdzia stwierdzi, øe w chwili jej zdobycia na polu
gry znajdowa≥a siÍ dodatkowa osoba, to przed uznaniem bramki i wznowieniem gry winien podjπÊ nastÍpujπce rozstrzygniÍcia:
● SÍdzia nie uznaje bramki, gdy dodatkowπ osobπ jest:
ñ osoba niepoøπdana i mia≥a ona wp≥yw na przebieg gry,
ñ zawodnik, zawodnik rezerwowy, zawodnik wymieniony, wzglÍdnie osoba
towarzyszπca druøynie, ktÛra zdoby≥a bramkÍ.
● SÍdzia uznaje bramkÍ, gdy dodatkowπ osobπ jest:
ñ osoba niepoøπdana, ktÛra nie mia≥a wp≥ywu na przebieg gry,
ñ zawodnik, zawodnik rezerwowy, zawodnik wymieniony, wzglÍdnie osoba
towarzyszπca druøynie, ktÛra straci≥a bramkÍ.

Minimalna liczba zawodnikÛw
Jeøeli Regulaminy rozgrywek okreúlajπ, øe wszyscy zawodnicy i zawodnicy
rezerwowi muszπ zostaÊ zg≥oszeni przed rozpoczÍciem gry a druøyna rozpoczyna grÍ z mniejszπ liczbπ zawodnikÛw niø 11, sk≥ad druøyny moøe byÊ uzupe≥niony do 11 zawodnikÛw jedynie zawodnikami, ktÛrzy sπ wpisani do sk≥adu w protokole z zawodÛw.
Aczkolwiek nie ma moøliwoúci rozpoczÍcia meczu, jeøeli druøyna liczy mniej
niø siedmiu zawodnikÛw, to okreúlenie minimalnej liczby zawodnikÛw w druøynie, przy ktÛrej dopuszcza siÍ kontynuowanie gry, zostawiono do uznania
przez zwiπzki krajowe. Jakkolwiek w opinii International Board, zawody nie
powinny byÊ kontynuowane, jeøeli w jednej z druøyn jest mniej niø siedmiu zawodnikÛw.
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Jeøeli druøyna liczy mniej niø siedmiu zawodnikÛw z powodu rozmyúlnego
opuszczenia pola gry przez jednego lub kilku zawodnikÛw, to sÍdzia nie ma
obowiπzku przerywaÊ gry natychmiast, stosujπc korzyúÊ.
Podczas najbliøszej przerwy w grze sÍdzia koÒczy zawody, jeøeli w druøynie
nie bÍdzie minimalnej liczby siedmiu zawodnikÛw.

#&
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Podstawowe wyposaøenie
Kolory:
●

Jeøeli kolor bluz lub koszulek obu bramkarzy jest taki sam i nie ma moøliwoúci wymiany ich na inne, to sÍdzia w drodze wyjπtku dopuszcza obu
bramkarzy do gry.

Jeøeli podczas gry zawodnik zgubi≥ but i bezpoúrednio po tym odda≥ strza≥
zdobywajπc bramkÍ, bramkÍ tak zdobytπ naleøy uznaÊ, gdyø intencjπ zawodnika nie by≥a gra bez buta, a straci≥ go w wyniku akcji.
Bramkarze mogπ mieÊ na sobie spodnie treningowe, jako element podstawowego wyposaøenia.

Inne elementy wyposaøenia
Zawodnik moøe mieÊ na sobie inne wyposaøenie o charakterze ochronnym,
ale pod warunkiem, øe nie jest ono niebezpieczne zarÛwno dla tego zawodnika, jak i dla innych zawodnikÛw.
Wszystkie inne elementy ubioru muszπ byÊ przez sÍdziego dok≥adnie sprawdzone i uznane za bezpieczne.
Nowoczesne przedmioty ochronne takie jak ochraniacze g≥owy, maski
na twarz, ochraniacze kolan i ≥okci, wykonywane sπ z odpowiednich miÍkkich
i lekkich materia≥Ûw, nie stanowiπ niebezpieczeÒstwa i dlatego sπ dozwolone.
DziÍki nowoczesnym technologiom, okulary uøywane na zawodach sπ dzisiaj
duøo bardziej bezpieczne, zarÛwno dla zawodnika uøywajπcego ich, jak i dla
innych zawodnikÛw.
SÍdziowie winni to wyposaøenie w pe≥ni akceptowaÊ, zw≥aszcza na zawodach juniorÛw.
Jeøeli natomiast czÍúÊ ubioru lub wyposaøenia zawodnika, ktÛra nie zosta≥a
ujawniona przed meczem, a sÍdzia w trakcie zawodÛw stwierdzi≥, øe moøe
stanowiÊ potencjalne niebezpieczeÒstwo dla innych uczestnikÛw ñ to jego
dalsze uøywanie jest zabronione.
W trakcie meczu niedozwolone jest uøywanie systemu komunikacji elektronicznej pomiÍdzy zawodnikami i innymi osobami.

#'
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Biøuteria
Noszenie na sobie biøuterii (tj. naszyjniki, ≥aÒcuszki, obrπczki, pierúcionki,
bransolety, kolczyki skÛrzane lub gumowe opaski itp.) jest niedozwolone. Niedozwolone jest rÛwnieø zakrywanie biøuterii taúmπ klejπcπ.
Wszelka biøuteria musi byÊ zdjÍta.
RÛwnieø sÍdziom nie zezwala siÍ na noszenie niedozwolonej biøuterii (za wyjπtkiem zegarka, wzglÍdnie innego czasomierza).
Sankcje dyscyplinarne
Zawodnicy podlegajπ sprawdzeniu przed meczem, a zawodnicy rezerwowi
przed ich wejúciem na pole gry.
Jeøeli zostanie stwierdzone, øe zawodnik w trakcie gry ma na sobie niew≥aúciwy ubiÛr lub biøuteriÍ, sÍdzia musi podjπÊ nastÍpujπce dzia≥ania:
● Informuje zawodnika o koniecznoúci usuniÍcia, wzglÍdnie poprawy, niedozwolonego wyposaøenia.
● Nakazuje zawodnikowi opuszczenie pola gry w najbliøszej przerwie w grze,
jeøeli zawodnik nie jest w stanie wykonaÊ polecenia lub nie wykazuje chÍci do jego wykonania.
● Udziela zawodnikowi napomnienia, jeøeli odmawia on wykonania polecenia, wzglÍdnie gdy ponownie nosiÊ bÍdzie niedozwolony przedmiot.
Jeøeli sÍdzia przerwa≥ grÍ w celu udzielenia zawodnikowi napomnienia,
wznowi jπ druøyna przeciwna rzutem wolnym poúrednim z miejsca, w ktÛrym
znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu wolnego).
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Uprawnienia i obowiπzki
SÍdzia jest uprawniony do przerwania gry, jeøeli w jego opinii oúwietlenie pola gry jest niewystarczajπce.
Jeøeli w czasie zawodÛw ktÛrykolwiek z sÍdziÛw, zawodnikÛw lub osÛb znajdujπcych siÍ w strefach technicznych zostanie uderzone przedmiotem rzuconym z trybun przez kibica, to sÍdzia ñ w zaleønoúci od powagi incydentu ñ
grÍ kontynuuje, przerwie lub zakoÒczy zawody. Zdarzenie w kaødym przypadku musi wyczerpujπco opisaÊ w sprawozdaniu z zawodÛw.
SÍdzia ma prawo udzielaÊ zawodnikom napomnieÒ i wykluczaÊ ich z gry takøe podczas przerwy pomiÍdzy czÍúciami zawodÛw, po zakoÒczeniu zawodÛw oraz w czasie wykonywania rzutÛw z punktu karnego celem wy≥onienia
zwyciÍskiej druøyny, poniewaø w tym czasie sÍdzia rÛwnieø posiada w≥adzÍ
nad grπ.
Jeøeli sÍdzia z jakiegokolwiek powodu chwilowo nie moøe pe≥niÊ swojej funkcji, gra moøe byÊ kontynuowana pod kontrolπ sÍdziÛw asystentÛw, dopÛki nie
nastπpi najbliøsza przerwa w grze.
Jeøeli rozlegnie siÍ sygna≥ gwizdka wydany przez widza, podobny do tego,
ktÛrego uøywa sÍdzia i ma to wp≥yw na grÍ (np. zawodnik bierze pi≥kÍ w rÍce, bÍdπc przekonanym, øe to sÍdzia przerwa≥ grÍ), sÍdzia po przerwaniu gry
winien jπ wznowiÊ rzutem sÍdziowskim z miejsca, w ktÛrym znajdowa≥a siÍ
pi≥ka w chwili przerwania gry. Jeøeli gra zosta≥a przerwana, gdy pi≥ka znajdowa≥a siÍ w polu bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia winien wykonaÊ z linii pola bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ z miejsca najbliøszego temu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry.
Jeøeli podczas meczu na polu gry pojawi siÍ druga pi≥ka, inny przedmiot lub
zwierzÍ, sÍdzia grÍ przerywa jedynie wtedy, gdy druga pi≥ka, przedmiot lub
zwierzÍ ma wp≥yw na przebieg gry. Przerwana z tego tytu≥u gra, musi zostaÊ
wznowiona rzutem sÍdziowskim w miejscu, gdzie znajdowa≥a siÍ w≥aúciwa
pi≥ka w chwili przerwania gry. Jeøeli gra zosta≥a przerwana, gdy w≥aúciwa pi≥ka znajdowa≥a siÍ w polu bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia winien wykonaÊ z linii pola bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ z miejsca najbliøszego temu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry.
Jeøeli natomiast na polu gry pojawi siÍ druga pi≥ka, inny przedmiot lub zwierzÍ i nie przeszkadza w przebiegu gry, sÍdzia ñ nie przerywajπc gry ñ nakaøe usuniÍcie jej tak szybko, jak to moøliwe.
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KorzyúÊ
SÍdzia moøe zezwoliÊ na kontynuowanie gry, stosujπc korzyúÊ, kiedy ma
miejsce naruszenie PrzepisÛw Gry.
Przy ocenie, czy kontynuowaÊ grÍ stosujπc korzyúÊ, czy teø grÍ przerwaÊ, sÍdzia winien rozwaøyÊ nastÍpujπce okolicznoúci:
● PowagÍ przewinienia. Jeøeli przewinienie kwalifikuje siÍ do zastosowania
kary wykluczenia, sÍdzia musi grÍ przerwaÊ i usunπÊ winnego z boiska,
o ile przerwanie gry nie pozbawi druøyny przeciwnej bezpoúredniej szansy
zdobycia bramki.
● Miejsce pope≥nienia przewinienia. Im bliøej bramki przeciwnika, tym bardziej skuteczna moøe byÊ akcja.
● SzansÍ na natychmiastowe rozwiniÍcie groünego ataku na bramkÍ przeciwnika.
● AtmosferÍ meczu.
Decyzja o ukaraniu pierwotnego przewinienia musi byÊ podjÍta w ciπgu kilku
sekund.
W przypadku, gdy przewinienie kwalifikuje siÍ do zastosowania kary napomnienia, naleøy tego dokonaÊ w najbliøszej przerwie w grze.
Jeøeli natomiast korzyúÊ nie jest oczywista, zaleca siÍ przerwaÊ grÍ i natychmiast ukaraÊ winnego zawodnika napomnieniem.
Jeúli napomnienie nie zosta≥o udzielone w najbliøszej przerwie w grze, nie
moøe zostaÊ udzielone w pÛüniejszym czasie.

Zawodnicy kontuzjowani
W przypadku zaistnienia na polu gry kontuzji zawodnika, sÍdzia musi stosowaÊ nastÍpujπcπ procedurÍ:
● gra moøe byÊ kontynuowana aø do momentu opuszczenia przez pi≥kÍ pola gry, jeøeli zdaniem sÍdziego zawodnik jest niegroünie kontuzjowany,
● gra winna byÊ przerwana, jeøeli zawodnik w opinii sÍdziego uleg≥ powaønej kontuzji,
● po zasiÍgniÍciu opinii kontuzjowanego zawodnika, sÍdzia zezwala jednemu, najwyøej dwÛm przedstawicielom s≥uøb medycznych na wejúcie na pole gry, w celu stwierdzenia rodzaju kontuzji oraz zadbania o szybkie zniesienie zawodnika poza pole gry,
● noszowi z noszami powinni wejúÊ na pole gry jedynie na øyczenie sÍdziego, po otrzymaniu od niego stosownego sygna≥u.
● sÍdzia musi sprawowaÊ nadzÛr nad tym, aby zawodnik zosta≥ bezpiecznie
zniesiony z pola gry.
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udzielanie kontuzjowanemu zawodnikowi pomocy na polu gry jest niedozwolone,
zawodnik z krwawiπcπ ranπ musi opuúciÊ pole gry i moøe powrÛciÊ do gry
dopiero wtedy, gdy sÍdzia stwierdzi, øe krwawienie zosta≥o zatamowane.
Zawodnik nie moøe rÛwnieø mieÊ na sobie zakrwawionego ubioru,
zezwolenie sÍdziego na wejúcie na pole gry s≥uøb medycznych jest rÛwnoznaczne z koniecznoúciπ opuszczenia tego pola przez zawodnika kontuzjowanego ñ na noszach, wzglÍdnie o w≥asnych si≥ach. Jeøeli zawodnik
kontuzjowany nie podporzπdkuje siÍ zarzπdzeniu sÍdziego, zostanie przez
sÍdziego napomniany,
zawodnik gotowy do gry po udzieleniu pomocy medycznej, moøe powrÛciÊ
na pole gry dopiero po wznowieniu gry,
kiedy pi≥ka jest w grze zawodnik moøe powrÛciÊ na pole gry jedynie przekraczajπc liniÍ bocznπ. Natomiast podczas przerwy w grze, zawodnik ten
moøe powrÛciÊ na pole gry w dowolnym miejscu,
niezaleønie od tego, czy pi≥ka jest w grze czy teø nie, tylko sÍdzia ma prawo zezwoliÊ kontuzjowanemu zawodnikowi na powrÛt na pole gry,
sÍdzia zezwala na powrÛt na pole gry zawodnikowi po kontuzji, dopiero
po stwierdzeniu przez jednego z sÍdziÛw asystentÛw, wzglÍdnie przez sÍdziego technicznego, øe zawodnik ten jest gotowy do gry.
jeøeli gra nie zosta≥a przerwana z innego powodu lub kontuzja nie powsta≥a w wyniku naruszenia PrzepisÛw Gry, to przerwana gra musi byÊ wznowiona rzutem sÍdziowskim z miejsca, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili
przerwania gry. Jeøeli gra zosta≥a przerwana, gdy pi≥ka znajdowa≥a siÍ
w polu bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia winien wykonaÊ z linii pola
bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ z miejsca najbliøszego temu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry,
sÍdzia jest zobowiπzany do doliczania do kaødej czÍúci zawodÛw czasu straconego, wynikajπcego z udzielania pomocy kontuzjowanym zawodnikom,
w sytuacji, gdy sÍdzia zmuszony jest udzieliÊ kary indywidualnej zawodnikowi kontuzjowanemu, ktÛry w wyniku odniesionej kontuzji musi opuúciÊ
pole gry, sÍdzia musi stosownπ karÍ udzieliÊ, zanim zawodnik ten opuúci
pole gry.

Wyjπtki od powyøszych zasad dotyczπ jedynie przypadkÛw, gdy:
● kontuzjowany jest bramkarz,
● bramkarz i zawodnik z pola zderzπ siÍ ze sobπ i potrzebujπ natychmiastowej pomocy,
● zawodnicy tej samej druøyny zderzπ siÍ i potrzebujπ natychmiastowej pomocy,
● dosz≥o do powaønej kontuzji (np. po≥kniÍcie jÍzyka, wstrzπs mÛzgu, z≥amanie koÒczyn, itp.).
$!
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Jednoczesne dokonanie kilku przewinieÒ
● Przewinienia pope≥nione przez dwÛch zawodnikÛw tej samej druøyny:
ñ przy jednoczesnych przewinieniach pope≥nionych przez zawodnikÛw tej
samej druøyny, sÍdzia stosuje karÍ za przewinienie ciÍøsze,
ñ gra jest wznowiona stosownie do przyczyny jej przerwania, tj. za ciÍøsze
przewinienie.
● Przewinienia pope≥nione przez zawodnikÛw przeciwnych druøyn:
ñ sÍdzia po przerwaniu gry wznawia jπ rzutem sÍdziowskim w miejscu,
gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w momencie przerwania gry. Jeøeli gra zosta≥a przerwana, gdy pi≥ka znajdowa≥a siÍ w polu bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia winien wykonaÊ z linii pola bramkowego, rÛwnoleg≥ej
do linii bramkowej ñ z miejsca najbliøszego temu, gdzie znajdowa≥a siÍ
pi≥ka w chwili przerwania gry.
Ustawianie siÍ sÍdziego w trakcie gry
Zalecenia:
● Gra powinna toczyÊ siÍ pomiÍdzy sÍdziπ a jednym z sÍdziÛw asystentÛw.
● Jeden z sÍdziÛw asystentÛw winien znajdowaÊ siÍ w polu widzenia sÍdziego. SÍdzia stosuje diagonalny system poruszania siÍ.
● Ustawianie siÍ sÍdziego na zewnπtrz obszaru, gdzie rozgrywana jest akcja
pozwala na ≥atwiejsze utrzymanie kontroli nad grπ oraz sÍdziego asystenta w polu widzenia.
● SÍdzia winien znajdowaÊ siÍ wystarczajπco blisko akcji, jednak nie na tyle,
aby przeszkadzaÊ w grze.
● To co powinno byÊ dostrzeøone, nie zawsze dzieje siÍ w pobliøu pi≥ki. SÍdzia winien wtedy rÛwnieø zwracaÊ uwagÍ na:
ñ agresywne, konfrontacyjne zachowanie zawodnikÛw, majπce miejsce
z dala od rozgrywanej akcji,
ñ moøliwoúÊ pope≥nienia przewinienia w strefie, w kierunku ktÛrej rozwija
siÍ akcja,
ñ przewinienia pope≥niane po zagraniu pi≥ki i przeniesieniu gry w innπ strefÍ pola gry.
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Ustawianie siÍ sÍdziego przy sta≥ych fragmentach gry
Najlepszπ pozycjπ jest ta, ktÛra pozwoli sÍdziemu na podjÍcie prawid≥owej decyzji.
Wszystkie zalecenia dotyczπce ustawiania siÍ sÍdziego oparte sπ na prawdopodobieÒstwie i powinny byÊ stosowane w zaleønoúci od informacji o grze
druøyn, o zawodnikach i wydarzeniach, ktÛre zaistnia≥y w trakcie meczu.
Propozycje zajmowanych przez sÍdziego pozycji, przedstawione na poniøszych diagramach majπ charakter zaleceÒ. Zalecane Ñstrefyî ustawieÒ traktowaÊ naleøy jako miejsca optymalne do w≥aúciwej obserwacji zdarzeÒ przez
sÍdziego. Jednakøe w zaleønoúci od rozwoju sytuacji na boisku, strefy te mogπ ulegaÊ korektom i mogπ przyjmowaÊ rÛøne formy.
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1. RozpoczÍcie gry

2. Rzut od bramki
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3. Rzut z rogu (1)

4. Rzut z rogu (2)
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5. Rzut wolny (1)

6. Rzut wolny (2)
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7. Rzut wolny (3)

8. Rzut wolny (4)
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9. Rzut karny
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Wskazania sÍdziego

Rzut wolny bezpoúredni

KorzyúÊ

Rzut wolny poúredni

Napomnienie
(øÛ≥ta kartka)

Wykluczenie z gry
(czerwona kartka)
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Uøycie gwizdka (dawanie sygna≥u gwizdkiem):
Sygna≥ gwizdkiem jest konieczny:
● przy rozpoczÍciu zawodÛw (pierwsza, druga po≥owa), przy rozpoczÍciu gry
po zdobyciu bramki
● dla przerwania gry z powodu:
ñ rzutu wolnego lub rzutu karnego
ñ wstrzymania gry lub zakoÒczenia zawodÛw przed up≥ywem ustalonego
czasu gry
ñ up≥ywu ustalonego czasu gry
● przy wznowieniu gry:
ñ z rzutÛw wolnych, kiedy przepisowa odleg≥oúÊ przeciwnika od pi≥ki jest
wymagana
ñ z rzutÛw karnych
● przy wznowieniu gry po jej przerwaniu:
ñ na udzielenie napomnienia lub wykluczenia z gry za niew≥aúciwe zachowanie
ñ w przypadku kontuzji
ñ w przypadku wymiany zawodnikÛw.
Sygna≥ gwizdkiem nie jest konieczny:
● w przypadku przerwania gry z powodu:
ñ rzutu od bramki, rzutu z rogu lub wrzutu
ñ zdobycia bramki
● przy wznowieniu gry z:
ñ rzutu wolnego, rzutu od bramki, rzutu z rogu, wrzutu
Zbyt czÍste i niepotrzebne uøywanie gwizdka os≥abia jego wp≥yw i znaczenie
w sytuacji, w ktÛrej dawanie sygna≥u gwizdkiem jest konieczne.
Jeøeli sÍdzia zarzπdzi, øe gra bÍdzie wznowiona na sygna≥ gwizdkiem, to powinien wyraünie oznajmiÊ zawodnikom, øe wznowienie gry moøe nastπpiÊ tylko na ten sygna≥.

Mowa cia≥a:
Mowa cia≥a jest narzÍdziem uøywanym przez sÍdziÛw w celu:
● pomocy w kontroli zawodÛw,
● podkreúlenia ich autorytetu i opanowania.
Mowa cia≥a nie s≥uøy do:
wyjaúniania podjÍtej decyzji.

●
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Zadania i obowiπzki
SÍdziowie asystenci pomagajπ sÍdziemu w kontroli zawodÛw i prowadzeniu
ich zgodnie z Przepisami Gry.
Oni takøe asystujπ sÍdziemu we wszystkich innych sprawach zwiπzanych
z przebiegiem meczu na jego øyczenie i pod jego kierownictwem.
Dotyczy to zw≥aszcza spraw polegajπcych na:
● sprawdzaniu stanu pola gry, pi≥ek i ubioru zawodnikÛw.
● decydowaniu, czy usuniÍte sπ nieprawid≥owoúci w ubiorze zawodnikÛw
oraz czy krwawienia zosta≥y zatamowane.
● kontroli wymiany zawodnikÛw.
● zapisywaniu czasu wydarzeÒ, bramek i przypadkÛw niew≥aúciwych zachowaÒ.

Ustawianie siÍ i wspÛ≥praca zespo≥u sÍdziowskiego
1. RozpoczÍcie gry
SÍdziowie asystenci kaødorazowo muszπ zajmowaÊ pozycjÍ w linii przedostatniego zawodnika druøyny broniπcej.
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2. Ustawianie siÍ podczas gry
SÍdziowie asystenci muszπ zajmowaÊ pozycje w linii przedostatniego zawodnika druøyny broniπcej, wzglÍdnie w linii pi≥ki, jeøeli ta znajduje siÍ bliøej linii bramkowej niø przedostatni zawodnik druøyny broniπcej.
SÍdzia asystent musi byÊ zawsze zwrÛcony twarzπ w stronÍ pola gry.
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3. Rzut od bramki
1. SÍdzia asystent sprawdza prawid≥owoúÊ ustawienia pi≥ki w polu bramkowym:
● jeøeli pi≥ka nie jest ustawiona prawid≥owo, sÍdzia asystent pozostajπc
w dotychczasowym miejscu, kontaktuje siÍ wzrokiem z sÍdziπ i powyøszπ nieprawid≥owoúÊ sygnalizuje podniesieniem chorπgiewki.
2. WÛwczas, gdy pi≥ka jest prawid≥owo ustawiona w polu bramkowym, sÍdzia
asystent przemieszcza siÍ na wysokoúÊ linii pola karnego i sprawdza, czy
pi≥ka zagrana przez zawodnika druøyny broniπcej opuúci≥a pole karne (jest
w grze) oraz czy zawodnicy druøyny atakujπcej opuúcili pole karne:
● jeøeli rzut od bramki wykonuje przedostatni zawodnik druøyny broniπcej,
sÍdzia asystent moøe bezpoúrednio udaÊ siÍ na wysokoúÊ linii pola karnego.
3. NastÍpnie sÍdzia asystent zajmuje pozycjÍ na linii spalonego, ktÛra zawsze stanowi priorytet w jego obserwacji.
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4. Zwolnienie pi≥ki do gry przez bramkarza
SÍdzia asystent musi zajπÊ pozycjÍ na wysokoúci linii pola karnego, sprawdzajπc, czy bramkarz nie dotyka pi≥ki rÍkπ poza polem karnym.
Po zwolnieniu pi≥ki do gry przez bramkarza, sÍdzia asystent zajmuje pozycjÍ
na linii spalonego, ktÛra zawsze stanowi priorytet w jego obserwacji.
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5. Rzut karny
SÍdzia asystent musi zajπÊ pozycjÍ na przeciÍciu linii bramkowej z liniπ pola
karnego.
Jeøeli bramkarz w sposÛb widoczny opuszcza liniÍ bramkowπ przed wykonaniem rzutu karnego, a z wykonanego rzutu nie padnie bramka, sÍdzia asystent
musi podnieúÊ chorπgiewkÍ.
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6. Rzuty z punktu karnego
Jeden z sÍdziÛw asystentÛw musi zajπÊ miejsce na przeciÍciu linii bramkowej z liniπ pola bramkowego.
Jego g≥Ûwnym obowiπzkiem jest sprawdzenie, czy pi≥ka przekroczy≥a liniÍ
bramkowπ.
● Jeøeli pi≥ka jednoznacznie przekroczy liniÍ bramkowπ, sÍdzia asystent
po nawiπzaniu kontaktu wzrokowego z sÍdziπ, nie stosuje øadnej dodatkowej sygnalizacji.
● Jeøeli bramka zosta≥a zdobyta w taki sposÛb, øe nie jest jednoznaczne czy
pi≥ka przekroczy≥a liniÍ bramkowπ, sÍdzia asystent najpierw podnosi chorπgiewkÍ w celu zwrÛcenia na siebie uwagi sÍdziego, a nastÍpnie potwierdza zdobycie bramki.
Drugi sÍdzia asystent musi pozostaÊ w kole úrodkowym, sprawujπc kontrolÍ
nad pozosta≥ymi zawodnikami obydwu druøyn.

%&

fifa 2012.qxd

2012-12-04

13:59

Page 79

ARTYKU£ 6 ñ SÍdziowie asystenci

7. Sytuacja Ñbramka ñ nie ma bramkiî
Jeøeli bramka zostaje zdobyta i nie ma øadnych wπtpliwoúci co do prawid≥owoúci jej zdobycia, sÍdzia i sÍdzia asystent muszπ nawiπzaÊ ze sobπ kontakt
wzrokowy, po czym sÍdzia asystent szybko biegnie wzd≥uø linii bocznej oko≥o 25ñ30 metrÛw w kierunku linii úrodkowej, nie podnoszπc chorπgiewki.
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Sytuacja Ñbramka ñ nie ma bramkiî ñ c. d.
Jeøeli bramka zostaje zdobyta, ale pi≥ka pozostaje nadal na polu gry, sÍdzia
asystent musi najpierw podnieúÊ chorπgiewkÍ w celu zwrÛcenia na siebie
uwagi, po czym przeprowadza procedurÍ, jak w przypadku jednoznacznego
zdobycia bramki ñ szybko biegnπc wzd≥uø linii bocznej oko≥o 25ñ30 metrÛw
w kierunku linii úrodkowej.

Jeøeli w podobnej sytuacji pi≥ka nie przekroczy≥a linii bramkowej pomiÍdzy s≥upkami i gra toczy siÍ nadal, poniewaø bramka nie zosta≥a zdobyta, sÍdzia musi
nawiπzaÊ kontakt wzrokowy z sÍdziπ asystentem i, jeúli to potrzebne, daje mu
dyskretny sygna≥ rÍkπ.
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8. Rzut z rogu
Podczas wykonywania rzutu z rogu sÍdzia asystent zajmuje pozycjÍ za chorπgiewkπ roønπ, na przed≥uøeniu linii bramkowej ñ takπ, aby nie przeszkadzaÊ
zawodnikowi w wykonaniu rzutu z rogu.
Jednoczeúnie musi sprawdziÊ, czy pi≥ka jest prawid≥owo ustawiona wewnπtrz
pola roønego.
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9. Rzut wolny
Podczas wykonywania rzutu wolnego sÍdzia asystent musi zajπÊ miejsce
w linii przedostatniego zawodnika druøyny broniπcej, kontrolujπc liniÍ spalonego, ktÛra zawsze stanowi priorytet w jego obserwacji.
Jednak w przypadku bezpoúredniego strza≥u na bramkÍ, sÍdzia asystent musi byÊ przygotowany do przemieszczenia siÍ za pi≥kπ, wzd≥uø linii bocznej
w stronÍ chorπgiewki roønej.
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Gestykulacja
Zasadniczo sÍdzia asystent nie moøe stosowaÊ øadnych wyraünych znakÛw
rÍkoma.
Jednakøe w niektÛrych sytuacjach dyskretny znak rÍkπ moøe okazaÊ siÍ bardzo pomocny dla sÍdziego.
Znaki takie powinny byÊ czytelne, jednoznaczne i uzgodnione przez ca≥y zespÛ≥ sÍdziowski przed meczem.

Technika poruszania siÍ
Zasadniczo sÍdzia asystent powinien poruszaÊ siÍ, bÍdπc zwrÛcony twarzπ
do pola gry. Podczas pokonywania krÛtkich dystansÛw sÍdzia asystent powinien poruszaÊ siÍ krokiem dostawnym. Jest to szczegÛlnie waøne przy ocenie spalonego, poniewaø tak usytuowany sÍdzia asystent ma najlepszy kπt
widzenia dla oceny momentu zagrania pi≥ki.

Sygna≥y düwiÍkowe Ñbeepî
Sygna≥ düwiÍkowy Ñbeepî jest dodatkowym elementem, ktÛry moøe byÊ stosowany, gdy jest to konieczne w celu nawiπzania kontaktu z sÍdziπ.
Sytuacje, w ktÛrych uøycie sygna≥u düwiÍkowego Ñbeepî jest pomocne:
● Spalony
● Przewinienie (poza widocznoúciπ sÍdziego)
● Wrzut, rzut z rogu lub rzut od bramki (dot. decyzji niejednoznacznej)
● Sytuacja Ñbramka ñ nie ma bramkiî (dot. decyzji niejednoznacznej)
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Wskazania sÍdziego asystenta

Wymiana
zawodnikÛw

Rzut od bramki
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Wrzut
dla druøyny
atakujπcej

Wrzut
dla druøyny
broniπcej

Rzut z rogu
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Spalony

Spalony
w pobliskiej
strefie pola gry

Przewinienie pope≥nione przez
zawodnika druøyny broniπcej

Spalony
w úrodkowej
strefie pola gry

Spalony
w przeciwleg≥ej
strefie pola gry

Przewinienie pope≥nione przez
zawodnika druøyny atakujπcej
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Technika uøywania chorπgiewki i wspÛ≥praca zespo≥u sÍdziowskiego
Chorπgiewka sÍdziego asystenta musi byÊ zawsze roz≥oøona, dobrze widoczna dla sÍdziego i nieruchoma podczas poruszania siÍ asystenta.
W chwili podjÍcia sygnalizacji sÍdzia asystent zatrzymuje siÍ i bÍdπc zwrÛcony twarzπ do boiska podnosi chorπgiewkÍ, czyniπc to spokojnie i jednoznacznie. Podniesiona chorπgiewka winna stanowiÊ przed≥uøenie ramienia.
SÍdzia asystent podnoszπc chorπgiewkÍ do gÛry winien jπ trzymaÊ w tej rÍce, ktÛra bÍdzie mu s≥uøyÊ do kolejnego wskazania kierunku. Jeøeli dla nastÍpnego wskazania chorπgiewka winna znaleüÊ siÍ w innej rÍce, to sÍdzia
asystent przek≥ada jπ z rÍki do rÍki poniøej w≥asnych bioder.
Jeøeli sÍdzia asystent sygnalizuje opuszczenie przez pi≥kÍ pola gry, jego sygnalizacja winna trwaÊ do chwili, aø sÍdzia jπ dostrzeøe i przyjmie do wiadomoúci.
W przypadku sygnalizacja sÍdziego asystenta, dotyczπca gwa≥townego,
agresywnego zachowania, nie jest zauwaøona natychmiast:
● jeøeli gra zosta≥a przerwana w celu udzielenia kary indywidualnej, gra musi byÊ wznowiona zgodnie z Przepisami Gry (rzutem wolnym, rzutem karnym itp.),
● jeøeli gra zosta≥a juø wznowiona, sÍdzia nadal moøe zastosowaÊ karÍ indywidualnπ, ale nie moøe juø podyktowaÊ rzutu wolnego ani rzutu karnego.
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Wrzut
Jeøeli pi≥ka przekracza liniÍ bocznπ w pobliøu sÍdziego asystenta, musi on
wskazaÊ bezpoúrednio kierunek wrzutu.
Jeøeli pi≥ka przekracza liniÍ bocznπ w znacznej odleg≥oúci od sÍdziego asystenta i nie ma on wπtpliwoúci, ktÛrej druøynie przys≥uguje wrzut, to musi rÛwnieø wskazaÊ bezpoúrednio kierunek wrzutu.
Jeøeli pi≥ka przekracza liniÍ bocznπ w znacznej odleg≥oúci od sÍdziego asystenta, a nastÍpnie wraca na pole gry, wzglÍdnie gdy nie jest on w stanie jednoznacznie rozstrzygnπÊ, ktÛrej druøynie przys≥uguje wrzut, to musi podnieúÊ
chorπgiewkÍ, sygnalizujπc sÍdziemu wyjúcie pi≥ki poza pole gry. Po nawiπzaniu kontaktu wzrokowego sÍdzia asystent potwierdza wskazany przez sÍdziego kierunek wrzutu.

Rzut z rogu / rzut od bramki
Jeøeli pi≥ka opuszcza pole gry przez liniÍ bramkowπ w pobliøu sÍdziego asystenta, musi on wskazaÊ bezpoúrednio na rzut z rogu, wzglÍdnie na rzut
od bramki. Przy tej sygnalizacji sÍdzia asystent trzyma chorπgiewkÍ w prawej
rÍce, co pozwoli mu na lepszπ obserwacjÍ pola gry.
Jeøeli pi≥ka opuszcza pole gry przez liniÍ bramkowπ w pobliøu sÍdziego asystenta, a nastÍpnie wraca na pole gry, sÍdzia asystent musi podnieúÊ chorπgiewkÍ, sygnalizujπc wyjúcie pi≥ki poza pole gry, po czym wskazuje na rzut
od bramki, wzglÍdnie rzut z rogu.
Jeøeli pi≥ka opuszcza pole gry przez liniÍ bramkowπ w znacznej odleg≥oúci
od sÍdziego asystenta, to musi on podnieúÊ chorπgiewkÍ, sygnalizujπc wyjúcie pi≥ki poza pole gry. Po nawiπzaniu kontaktu wzrokowego sÍdzia asystent
potwierdza wskazanie sÍdziego.
W sytuacjach jednoznacznych sÍdzia asystent moøe bezpoúrednio sygnalizowaÊ rozstrzygniÍcie.

&%

fifa 2012.qxd

2012-12-04

13:59

Page 88

ARTYKU£ 6 ñ SÍdziowie asystenci

Spalony
W przypadku zaistnienia spalonego sÍdzia asystent podnosi chorπgiewkÍ.
NastÍpnie po przerwaniu gry wskazuje strefÍ pola gry, w ktÛrej spalony mia≥
miejsce.
Jeøeli sÍdzia natychmiast nie dostrzeøe podniesionej chorπgiewki, sÍdzia
asystent kontynuuje swojπ sygnalizacjÍ do czasu, aø sÍdzia przyjmie jπ
do wiadomoúci, wzglÍdnie gdy pi≥ka w sposÛb jednoznaczny znajdzie siÍ
pod kontrolπ druøyny przeciwnej.
SÍdzia asystent w celu lepszej obserwacji pola gry, musi sygnalizowaÊ spalonego trzymajπc chorπgiewkÍ w prawej rÍce.

Wymiana zawodnikÛw
InformacjÍ o przygotowanej wymianie sÍdzia asystent otrzymuje od sÍdziego
technicznego. Podczas najbliøszej przerwy w grze sÍdzia asystent musi zasygnalizowaÊ sÍdziemu gotowoúÊ do przeprowadzenia wymiany. Dla przeprowadzenia wymiany sÍdzia asystent nie musi przemieszczaÊ siÍ do linii
úrodkowej, poniewaø procedurÍ wymiany przeprowadza sÍdzia techniczny.
Jeøeli na zawody nie zosta≥ wyznaczony sÍdzia techniczny, wtedy procedurÍ
wymiany przeprowadza sÍdzia asystent. W takim przypadku po przeprowadzeniu wymiany sÍdzia musi czekaÊ ze wznowieniem gry do momentu, aø sÍdzia asystent zajmie w≥aúciwπ pozycjÍ do obserwacji wydarzeÒ.
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Gra niedozwolona
SÍdzia asystent sygnalizuje podniesionπ chorπgiewkπ przypadki gry niedozwolonej lub niesportowego zachowania, majπce miejsce w jego pobliøu lub
poza widocznoúciπ sÍdziego. We wszystkich innych przypadkach musi
wstrzymaÊ siÍ z sygnalizacjπ, by w razie potrzeby poinformowaÊ sÍdziego
o szczegÛ≥ach zdarzenia i o tym, ktÛrzy zawodnicy brali w nim udzia≥.
Przed sygnalizacjπ przewinienia, sÍdzia asystent musi oceniÊ, czy:
● sÍdzia nie widzia≥ przewinienia,
● sÍdzia w przypadku dostrzeøenia przewinienia mÛg≥by zastosowaÊ korzyúÊ.
Jeøeli gra niedozwolona, wzglÍdnie niesportowe zachowanie, mia≥o miejsce,
sÍdzia asystent musi:
● podnieúÊ chorπgiewkÍ trzymanπ w tej samej rÍce, ktÛrej uøyje do kolejnej
sygnalizacji (kierunku), informujπc tym samym, kto zosta≥ poszkodowany,
● nawiπzaÊ kontakt wzrokowy z sÍdziπ,
● lekko machaÊ podniesionπ chorπgiewkπ (unikaÊ nadmiernych, agresywnych ruchÛw),
● w razie potrzeby uøyÊ sygna≥u düwiÍkowego (Ñbeepî).
SÍdzia asystent, kaødorazowo zgodnie z zasadπ Ñpatrz i czekajî, musi przeanalizowaÊ, czy gra powinna byÊ kontynuowana i nie podnosiÊ chorπgiewki,
jeøeli druøyna, przeciwko ktÛrej pope≥niono przewinienie odnosi korzyúÊ.
W takim przypadku niezmiernie waøne jest nawiπzanie kontaktu wzrokowego
z sÍdziπ.
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Przewinienia poza polem karnym
Jeøeli przewinienie mia≥o miejsce poza polem karnym (ale w jego bezpoúrednim sπsiedztwie), sÍdzia asystent powinien nawiπzaÊ kontakt wzrokowy z sÍdziπ, oceniajπc jakπ pozycjÍ zajmuje sÍdzia i jakie podjπ≥ rozstrzygniÍcie. SÍdzia asystent musi staÊ na wysokoúci linii pola karnego i jeúli to konieczne sygnalizowaÊ nieprawid≥owoúci w grze, poprzez podniesienie chorπgiewki.
W przypadku kontrataku (sÍdzia w znacznej odleg≥oúci od akcji) sÍdzia asystent powinien byÊ w stanie udzieliÊ informacji czy faul zosta≥ pope≥niony i czy
mia≥o to miejsce w polu karnym czy na zewnπtrz pola karnego oraz jakie kary muszπ byÊ zastosowane w tym wypadku.

Przewinienia w polu karnym
Jeøeli przewinienie mia≥o miejsce w polu karnym poza widocznoúciπ sÍdziego (szczegÛlnie w pobliøu sÍdziego asystenta), sÍdzia asystent musi nawiπzaÊ kontakt wzrokowy z sÍdziπ, oceniajπc, jakπ pozycjÍ zajmuje sÍdzia i jakie podjπ≥ rozstrzygniÍcie. W przypadku braku reakcji sÍdziego, sÍdzia asystent musi podnieúÊ chorπgiewkÍ oraz uøyÊ sygna≥u Ñbeepî, po czym w sposÛb widoczny zmierza wzd≥uø linii bocznej w stronÍ chorπgiewki roønej.

Masowe konfrontacje
W wypadku zaistnienia zbiorowej konfrontacji, sÍdzia asystent bÍdπcy bliøej
zdarzenia moøe wkroczyÊ na pole gry, aby wspieraÊ sÍdziego.
Drugi sÍdzia asystent musi takøe obserwowaÊ wydarzenia i rejestrowaÊ
szczegÛ≥y incydentu.
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Konsultacje
W niektÛrych wykroczeniach dyscyplinarnych, po nawiπzaniu kontaktu wzrokowego z sÍdziπ, dyskretny umÛwiony znak sÍdziego asystenta moøe byÊ
wystarczajπcπ informacjπ.
W przypadku, gdy wymagana jest bezpoúrednia konsultacja, sÍdzia asystent
moøe ñ jeøeli jest to potrzebne ñ wejúÊ na pole gry, 2-3 metry od linii bocznej.
SÍdzia i sÍdzia asystent w czasie konsultacji skierowani sπ twarzami w stronÍ pola gry. KonsultacjÍ prowadzπ w taki sposÛb aby nikt inny ich rozmowy
nie s≥ysza≥.

Odleg≥oúÊ muru
Jeøeli rzut wolny wykonywany jest blisko linii bocznej w sπsiedztwie sÍdziego asystenta, to moøe on wejúÊ na pole gry, w celu odsuniÍcia muru na odleg≥oúÊ 9,15 m
od pi≥ki.
W tym przypadku przed wznowieniem gry sÍdzia czeka, aø sÍdzia asystent powrÛci
na swojπ pozycjÍ.
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Dodatkowy czas gry
Wiele przerw w grze sπ przerwami naturalnymi wynikajπcymi ze specyfiki gry
(np. wrzuty, rzuty od bramki). Do przepisowego czasu gry moøna doliczyÊ jedynie czas utracony, wynikajπcy z nadmiernego zwlekania ze wznowieniem
gry.
Pod koniec ostatniej minuty kaødej czÍúci zawodÛw sÍdzia techniczny wskazuje minimalnπ iloúÊ czasu, o jakπ gra decyzjπ sÍdziego zostanie przed≥uøona w danej czÍúci meczu.
Wskazanie sÍdziego technicznego nie stanowi úcis≥ej deklaracji iloúci przed≥uøonego czasu w danej czÍúci zawodÛw. SÍdzia moøe wskazany czas
w razie potrzeby przed≥uøyÊ, ale nie ma prawa go skrÛciÊ.
SÍdzia nie moøe kompensowaÊ b≥Ídu pomiaru czasu gry pierwszej po≥owy,
przez wyd≥uøenie lub skrÛcenie czasu gry drugiej po≥owy.
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ARzut sÍdziowski
Przy rzucie sÍdziowskim w walce o pi≥kÍ moøe braÊ udzia≥ kaødy zawodnik,
z bramkarzem w≥πcznie.
Nie okreúla siÍ ani minimalnej ani maksymalnej liczby zawodnikÛw mogπcych
uczestniczyÊ w wykonaniu rzutu sÍdziowskiego. SÍdzia nie ma prawa decydowaÊ o tym, kto moøe walczyÊ o pi≥kÍ podczas rzutu sÍdziowskiego.
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DotkniÍcie pi≥ki na polu gry przez osobÍ nie bÍdπcπ zawodnikiem
Jeøeli podczas gry pi≥ka dotknie sÍdziego lub sÍdziego asystenta, ktÛry chwilowo znalaz≥ siÍ na polu gry, nie powoduje to koniecznoúci przerwania gry.
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Nie ma bramki
Jeøeli sÍdzia da sygna≥ gwizdkiem, øe bramka zosta≥a zdobyta, zanim pi≥ka
przekroczy≥a liniÍ bramkowπ ca≥ym swoim obwodem, i natychmiast dostrzeøe swÛj b≥πd, gra winna byÊ wznowiona rzutem sÍdziowskim w miejscu,
w ktÛrym znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry. Jeøeli gra zosta≥a przerwana, gdy pi≥ka znajdowa≥a siÍ w polu bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia
winien wykonaÊ z linii pola bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ
z miejsca najbliøszego temu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania
gry.
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Definicje
W kontekúcie Artyku≥u 11 ñ ÑSpalonyî, zastosowanie majπ nastÍpujπce definicje:
●

●
●

●

'$

Ñbliøej linii bramkowej przeciwnikaî ñ oznacza, øe jakakolwiek czÍúÊ g≥owy, tu≥owia lub nÛg jest bliøej linii bramkowej przeciwnikÛw, niø zarÛwno pi≥ka jak i przedostatni zawodnik druøyny przeciwnej. W definicji tej nie bierze
siÍ pod uwagÍ rπk zawodnika.
Ñbranie udzia≥u w grzeî ñ oznacza zagranie lub dotkniÍcie pi≥ki podanej
lub dotkniÍtej przez wspÛ≥partnera.
Ñprzeszkadzanie przeciwnikowiî ñ oznacza uniemoøliwienie przeciwnikowi zagrania lub moøliwoúci zagrania pi≥ki przez wyraüne zas≥oniÍcie mu pola widzenia lub utrudnienie poruszania siÍ lub przez wykonanie gestu lub
ruchu, ktÛry zdaniem sÍdziego dezorientuje lub rozprasza przeciwnika.
Ñosiπganie korzyúci z przebywania na tej pozycjiî ñ oznacza zagranie
pi≥ki odbitej od s≥upka lub poprzeczki, lub zagranie pi≥ki odbitej od przeciwnika przez zawodnika przebywajπcego na pozycji spalonej.
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Naruszenie przepisu
Jeøeli spalony ma miejsce, przerwanπ z tego tytu≥u przez sÍdziego grÍ wznowi druøyna przeciwna rzutem wolnym poúrednim z miejsca, gdzie zawodnik
spalony znajdowa≥ siÍ w chwili zagrania do niego pi≥ki przez wspÛ≥partnera.
Kaødy zawodnik druøyny broniπcej opuszczajπcy pole gry z jakiegokolwiek
powodu bez zgody sÍdziego, bÍdzie uwaøany za znajdujπcego siÍ na w≥asnej
linii bramkowej lub linii bocznej w celu oceny spalonego, aø do najbliøszej
przerwy w grze. Jeúli ten zawodnik rozmyúlnie opuszcza pole gry, musi zostaÊ napomniany podczas najbliøszej przerwy w grze.
Jeøeli zawodnik druøyny atakujπcej w celu unikniÍcia spalonego opuszcza
pole gry, sygnalizujπc tym samym, øe nie bierze aktywnego udzia≥u w grze,
nie narusza PrzepisÛw Gry.
Jeøeli jednak sÍdzia uzna, øe zawodnik ten opuúci≥ boisko ze wzglÍdÛw taktycznych i poprzez swÛj powrÛt na pole gry odniÛs≥ nieuzasadnionπ korzyúÊ,
to powinien otrzymaÊ napomnienie za niesportowe zachowanie. PowrÛt tego
zawodnika na pole gry moøe mieÊ miejsce po uzyskaniu zgody sÍdziego.
Jeøeli w wyniku akcji zawodnik druøyny atakujπcej znalaz≥ siÍ w bramce przeciwnikÛw, a w tym momencie jego wspÛ≥partner zdoby≥ bramkÍ, to tak zdobyta bramka winna byÊ uznana, jeøeli zawodnik przebywajπcy w bramce nie
przeszkadza≥ przeciwnikowi i nie rozprasza≥ jego uwagi.
Jeøeli jednak zawodnik znajdujπcy siÍ w bramce przeszkadza w interwencji,
wzglÍdnie w inny sposÛb rozprasza uwagÍ przeciwnika, to bramka nie moøe
zostaÊ uznana, winny zawodnik zostanie ukarany napomnieniem za niesportowe zachowanie, a gra wznowiona rzutem sÍdziowskim z miejsca, w ktÛrym
znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry. Jeøeli gra zosta≥a przerwana,
gdy pi≥ka znajdowa≥a siÍ w polu bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia winien
wykonaÊ z linii pola bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ z miejsca
najbliøszego temu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry.
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SPALONY ñ Napastnik na pozycji spalonej (A), nie przeszkadzajπc przeciwnikowi,
dotyka pi≥ki.
SÍdzia asystent powinien podnieúÊ chorπgiewkÍ, kiedy zawodnik dotyka pi≥ki.

NIE MA SPALONEGO ñ Napastnik na pozycji spalonej (A), nie przeszkadzajπc
przeciwnikowi, nie dotyka pi≥ki.
Zawodnik nie moøe byÊ ukarany, poniewaø nie dotknπ≥ pi≥ki.
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NIE MA SPALONEGO ñ Napastnik na pozycji spalonej (A) biegnie w kierunku pi≥ki i wspÛ≥partner nie bÍdπcy na pozycji spalonej (B) rÛwnieø biegnie w kierunku pi≥ki i zagrywa jπ.
Zawodnik (A) nie moøe byÊ ukarany, poniewaø nie dotknπ≥ pi≥ki.

SPALONY ñ Zawodnik na pozycji spalonej (A) moøe byÊ ukarany przed zagraniem
lub dotkniÍciem pi≥ki, jeøeli zdaniem sÍdziego, øaden inny wspÛ≥partner nie bÍdπcy
na pozycji spalonej nie ma moøliwoúci zagrania pi≥ki.
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RZUT OD BRAMKI ñ Napastnik na pozycji spalonej (1) biegnie w kierunku pi≥ki,
ale nie dotyka jej.
SÍdzia asystent powinien wskazaÊ Ñrzut od bramkiî.

SPALONY ñ Napastnik na pozycji spalonej (A) zas≥ania pole widzenia bramkarza.
Napastnik powinien byÊ ukarany, poniewaø zapobiega zagraniu lub moøliwoúci zagrania pi≥ki przez przeciwnika (bramkarza).
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NIE MA SPALONEGO ñ Napastnik na pozycji spalonej (A) nie zas≥ania pola widzenia bramkarza, ani nie wykonuje gestÛw lub ruchÛw, ktÛre dezorientujπ lub rozpraszajπ go.

NIE MA SPALONEGO, RZUT Z ROGU ñ Napastnik na pozycji spalonej (A) biegnie
w kierunku pi≥ki, ale nie zapobiega zagraniu lub moøliwoúci jej zagrania przez przeciwnika.
Napastnik (A) nie wykonuje øadnych gestÛw lub ruchÛw, ktÛre dezorientujπ lub rozpraszajπ przeciwnika (B).
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SPALONY ñ Napastnik na pozycji spalonej (A) biegnie w kierunku pi≥ki, zapobiegajπc zagraniu lub moøliwoúci jej zagrania przez przeciwnika (B).
Zawodnik (A) wykonuje gesty lub ruchy, ktÛre dezorientujπ lub rozpraszajπ przeciwnika (B).

SPALONYñ Pi≥ka kopniÍta przez wspÛ≥partnera (A) odbija siÍ od bramkarza do zawodnika (B), ktÛry jest ukarany za zagranie pi≥ki bÍdπc uprzednio na pozycji spalonej.
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NIE MA SPALONEGO ñ Pi≥ka kopniÍta przez wspÛ≥partnera (A) odbija siÍ od bramkarza. Zawodnik (B) nie bÍdπcy na pozycji spalonej zagrywa pi≥kÍ.
Zawodnik (C) znajdujπcy siÍ na pozycji spalonej nie jest ukarany, poniewaø nie odniÛs≥ korzyúci z przebywania na tej pozycji, gdyø nie dotknπ≥ pi≥ki.

SPALONY ñ Pi≥ka kopniÍta przez wspÛ≥partnera (A) odbija siÍ od przeciwnika do napastnika (B), ktÛry jest ukarany za zagranie pi≥ki bÍdπc uprzednio na pozycji spalonej.

!
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NIE MA SPALONEGO ñ Zawodnik atakujπcy (C) jest na pozycji spalonej i nie
przeszkadza przeciwnikowi, kiedy wspÛ≥partner (A) zagrywa pi≥kÍ do zawodnika (B1)
nie bÍdπcego na spalonym, ktÛry biegnie w kierunku bramki przeciwnika i zagrywa
pi≥kÍ (B2) do swojego wspÛ≥partnera (C). Zawodnik atakujπcy (C) nie moøe byÊ ukarany, poniewaø gdy pi≥ka by≥a do niego zagrana, nie by≥ na pozycji spalonej

"
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Podstawowe warunki uznania gry za grÍ niedozwolonπ (faul)
Aby przewinienie mog≥o byÊ potraktowane jako gra niedozwolona, muszπ byÊ
spe≥nione nastÍpujπce warunki:
● Przewinienia dopuszcza siÍ zawodnik.
● Przewinienie pope≥nione jest na polu gry.
● Przewinienie pope≥nione jest w trakcie, gdy pi≥ka jest w grze.
Jeøeli sÍdzia przerwa≥ grÍ z powodu pope≥nienia przewinienia poza polem gry
(w trakcie gdy pi≥ka by≥a w grze), to przerwana gra musi byÊ wznowiona rzutem sÍdziowskim w miejscu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania
gry. Jeøeli gra zosta≥a przerwana, gdy pi≥ka znajdowa≥a siÍ w polu bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia musi wykonaÊ z linii pola bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ z miejsca najbliøszego temu, gdzie znajdowa≥a siÍ
pi≥ka w chwili przerwania gry.

NieostroønoúÊ, nierozwaønoúÊ, uøycie nieproporcjonalnej si≥y
NieostroønoúÊ ma miejsce wtedy, gdy zawodnik swÛj atak wykonuje w sposÛb niedok≥adny, nieuwaøny i bez zachowania naleøytej starannoúci.
● NieostroønoúÊ w grze nie powoduje koniecznoúci stosowania kar indywidualnych.
NierozwaønoúÊ ma miejsce wtedy, gdy zawodnik swÛj atak wykonuje ca≥kowicie nie zwaøajπc na bezpieczeÒstwo przeciwnika i konsekwencje, jakie ten
atak moøe spowodowaÊ.
● Zawodnik grajπcy nierozwaønie musi byÊ ukarany napomnieniem.
Uøycie nieproporcjonalnej si≥y ma miejsce wtedy, kiedy zawodnik swÛj atak
wykonuje jest z duøπ si≥π, raøπco wykraczajπc poza granice normalnej gry, naraøajπc tym samym przeciwnika na niebezpieczeÒstwo odniesienia kontuzji.
● Zawodnik uøywajπcy nieproporcjonalnej si≥y, musi byÊ wykluczony z gry.

#
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Atakowanie przeciwnika
Atakowanie cia≥em przeciwnika w zasiÍgu gry w walce o pozycjÍ ñ ≥πcznie
z kontaktem fizycznym walczπcych ñ jest dozwolonπ formπ gry, pod warunkiem, øe nie bÍdπ uøyte rÍce i ≥okcie.
Przewinieniem jest atakowanie przeciwnika:
● w sposÛb nieostroøny,
● w sposÛb nierozwaøny,
● z uøyciem nieproporcjonalnej si≥y.

Zatrzymywanie przeciwnika
Zatrzymywanie przeciwnika polega na uniemoøliwieniu mu poruszania siÍ
za pomocπ d≥oni, ramion, bπdü ca≥ego cia≥a.
SÍdziowie powinni postÍpowaÊ stanowczo i interweniowaÊ juø przy pierwszych przypadkach zatrzymywania przeciwnika, zw≥aszcza gdy ma to miejsce
w polu karnym podczas wykonywania rzutu wolnego lub rzutu z rogu.
PostÍpowanie w powyøszych sytuacjach:
Zanim pi≥ka jest w grze, sÍdzia ostrzega kaødego zawodnika zatrzymujπcego przeciwnika.
● Udziela napomnienia zawodnikowi, ktÛry w dalszym ciπgu trzyma przeciwnika zanim pi≥ka jest w grze.
● Dyktuje rzut wolny bezpoúredni wzglÍdnie rzut karny oraz napomina zawodnika, jeøeli zatrzymywanie mia≥o miejsce, gdy pi≥ka by≥a juø w grze.
●

Jeøeli zawodnik druøyny broniπcej rozpoczπ≥ trzymanie zawodnika druøyny
atakujπcej przed polem karnym i kontynuuje trzymanie go rÛwnieø w polu karnym, to sÍdzia musi podyktowaÊ rzut karny.
Sankcje dyscyplinarne
Jeøeli zawodnik trzyma przeciwnika w celu uniemoøliwienia mu wejúcia
w posiadanie pi≥ki lub zajÍcia korzystniejszej pozycji, to zawodnik ten musi
otrzymaÊ napomnienie za niesportowe zachowanie.
● Jeøeli zawodnik poprzez zatrzymanie przeciwnika pozbawia jego druøynÍ
realnej szansy na zdobycie bramki, musi zostaÊ wykluczony z gry.
● W pozosta≥ych przypadkach samo zatrzymanie przeciwnika nie pociπga
za sobπ koniecznoúci udzielenia kar indywidualnych.
●

$
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Wznowienie gry
● Rzut wolny bezpoúredni w miejscu dokonania przewinienia (patrz Art. 13 ñ
Miejsce wykonania rzutu wolnego). wzglÍdnie rzut karny.
Zagranie pi≥ki rÍkπ
Zagranie pi≥ki rÍkπ ma miejsce w sytuacji, gdy zawodnik rozmyúlnie i úwiadomie dotyka pi≥ki rÍkπ (od d≥oni do koÒca ramienia).
Przy ocenie zagrania pi≥ki rÍkπ sÍdzia musi wziπÊ pod uwagÍ:
● czy ma miejsce ruch rÍki do pi≥ki (a nie pi≥ki do rÍki),
● odleg≥oúÊ zawodnika zagrywajπcego pi≥kÍ od rÍki przeciwnika (czy mia≥o
miejsce zaskakujπce zagranie pi≥ki),
● czy rÍce lub d≥onie zawodnika u≥oøone sπ naturalnie,
● czy dotkniÍcie pi≥ki nastπpi≥o poprzez trzymany w rÍce przedmiot (element
ubioru, ochraniacz itp.),
● czy dochodzi do kontaktu pi≥ki z przedmiotem rzuconym w jej kierunku (but,
ochraniacz itp.).
Sankcje dyscyplinarne
W niektÛrych okolicznoúciach zawodnik zagrywajπc pi≥kÍ rÍkπ zachowuje siÍ
niesportowo i musi zostaÊ ukarany napomnieniem. Ma to miejsce, jeøeli zawodnik:
● rozmyúlnie zagrywa rÍkπ pi≥kÍ, aby uniemoøliwiÊ przeciwnikowi wejúcie
w jej posiadanie,
● usi≥uje zdobyÊ bramkÍ poprzez rozmyúlne zagranie pi≥ki rÍkπ.
Zawodnik musi zostaÊ wykluczony z gry, jeøeli poprzez rozmyúlne zagranie
pi≥ki rÍkπ pozbawia druøynÍ przeciwnπ zdobycia bramki lub realnej szansy
zdobycia bramki. Kara ta nie wynika z rozmyúlnego zagrania rÍkπ, a jedynie
z nieprzepisowej interwencji, w wyniku ktÛrej bramka nie zosta≥a zdobyta.
Wznowienie gry
Rzut wolny bezpoúredni z miejsca przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu wolnego), wzglÍdnie rzut karny.
Bramkarz zagrywajπcy pi≥kÍ rÍkπ poza polem karnym podlega takim samym
restrykcjom z tego tytu≥u, jak pozostali zawodnicy.
Natomiast wewnπtrz w≥asnego pola karnego dotykanie pi≥ki rÍkπ przez bramkarza nie powoduje øadnych sankcji w postaci kar indywidualnych lub zespo≥owych. Natomiast moøliwe jest zarzπdzenie rzutu wolnego poúredniego przeciwko jego druøynie z tytu≥u innego rodzaju dotkniÍcia przez niego pi≥ki rÍkπ
wewnπtrz pola karnego.

●
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Przewinienia bramkarza
Niedozwolone jest, aby bramkarz kontrolowa≥ pi≥kÍ w rÍkach d≥uøej niø szeúÊ
sekund.
Bramkarz uwaøany jest za kontrolujπcego pi≥kÍ, jeøeli:
● posiada pi≥kÍ w rÍkach, trzyma jπ przy ciele, wzglÍdnie trzyma d≥oÒ na pi≥ce leøπcej na polu gry,
● posiada pi≥kÍ leøπcπ na otwartej, wyciπgniÍtej d≥oni,
● posiada pi≥kÍ, odbijajπc jπ o pod≥oøe, wzglÍdnie podrzucajπc do gÛry.
Bramkarz posiadajπcy kontrolÍ rÍkoma nad pi≥kπ nie moøe byÊ atakowany
przez przeciwnika.
Bramkarz nie moøe dotknπÊ pi≥ki rÍkπ we w≥asnym polu karnym, jeøeli:
posiadanπ we w≥adaniu pi≥kÍ zwolni≥ z rπk i nie zosta≥a ona dotkniÍta lub
zagrana przez innego zawodnika,
ñ przyjmuje siÍ, øe bramkarz posiada pi≥kÍ we w≥adaniu po dotkniÍciu jej
d≥oniπ lub ramieniem. Sytuacja ta nie dotyczy przypadku, gdy bramkarz
odbija pi≥kÍ w wyniku parady obronnej,
ñ bramkarz posiada pi≥kÍ we w≥adaniu rÛwnieø wtedy, kiedy w sposÛb kontrolowany odbije pi≥kÍ przed siebie rÍkπ lub ramieniem,
● wspÛ≥partner celowo zagra≥ do niego pi≥kÍ nogπ (stopπ lub goleniπ),
● pi≥ka zosta≥a zagrana przez wspÛ≥partnera bezpoúrednio z wrzutu.
●

Wznowienie gry
Rzut wolny poúredni z miejsca przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu wolnego).

●

&
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Przewinienia wobec bramkarza
● Zawodnik druøyny przeciwnej przeszkadza bramkarzowi w zwolnieniu pi≥ki
z rπk.
● Zawodnik druøyny przeciwnej musi byÊ ukarany za grÍ niebezpiecznπ jeúli
kopie lub usi≥uje kopnπÊ pi≥kÍ w momencie zwalniania jej z rπk przez bramkarza.
● Zawodnik druøyny przeciwnej przeszkadza bramkarzowi, ograniczajπc jego ruchy (np. podczas wykonywania rzutu z rogu rozprasza go podskakujπc przed nim).

Gra niebezpieczna
Gra niebezpieczna to zachowanie zawodnika prÛbujπcego zagraÊ pi≥kÍ w taki sposÛb, øe naraøa on na kontuzjÍ samego siebie lub znajdujπcego siÍ
w zasiÍgu gry zawodnika druøyny przeciwnej, ktÛry w obawie przed skutkami
tego zagrania powstrzymuje siÍ od gry.
Zagranie pi≥ki przewrotkπ lub tzw. noøycami jest dozwolonπ formπ gry, o ile
w opinii sÍdziego øaden z zawodnikÛw druøyny przeciwnej nie zostanie naraøony na niebezpieczeÒstwo.
Charakterystycznπ cechπ gry niebezpiecznej jest brak kontaktu cia≥ zawodnikÛw. Jeøeli jednak podczas niebezpiecznego zagrania dochodzi do fizycznego kontaktu z zawodnikiem druøyny przeciwnej, zagranie takie winno byÊ karane rzutem wolnym bezpoúrednim lub rzutem karnym. SÍdzia winien rÛwnieø oceniÊ, czy przy grze niebezpiecznej nie ma miejsca niesportowe zachowanie.
Sankcje dyscyplinarne
Zawodnik grajπcy niebezpiecznie generalnie nie ponosi øadnych konsekwencji dyscyplinarnych. Jeøeli jednak jego niebezpieczne zagranie w sposÛb oczywisty powoduje ryzyko odniesienia kontuzji, sÍdzia winien udzieliÊ mu napomnienia.
● Jeøeli natomiast zawodnik grajπc niebezpiecznie jednoczeúnie w sposÛb
oczywisty pozbawia druøynÍ przeciwnπ szansy na zdobycie bramki, winien
zostaÊ wykluczony z gry.
●

Wznowienie gry
Rzut wolny poúredni w miejscu przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu wolnego).
● Jeøeli dojdzie do kontaktu z przeciwnikiem, naleøy podyktowaÊ rzut wolny
bezpoúredni lub rzut karny.
●

'
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Przeszkadzanie
Przeszkadzanie ma miejsce wtedy, gdy zawodnik úwiadomie przemieszcza
siÍ, blokujπc drogÍ zawodnikowi druøyny przeciwnej zmierzajπcemu do pi≥ki
i tym samym zmuszajπc go do spowolnienia lub zmiany kierunku biegu,
przy czym pi≥ka dla obu zawodnikÛw znajduje siÍ poza ich zasiÍgiem.
Zawodnik moøe zajmowaÊ dowolnπ pozycjÍ na polu gry. Moøe on znaleüÊ siÍ
na drodze przeciwnika, nie moøe mu jednak úwiadomie przeszkadzaÊ w poruszaniu siÍ.
Dozwolone jest os≥anianie pi≥ki. Jeøeli pi≥ka znajduje siÍ w grze, zawodnik ze
wzglÍdÛw taktycznych moøe jπ os≥aniaÊ przed zawodnikiem druøyny przeciwnej, nie uøywajπc do tego jedynie rπk, ale ca≥ego swojego cia≥a. Zawodnik
os≥aniajπcy pi≥kÍ ñ jeøeli jest ona w jego zasiÍgu ñ moøe byÊ prawid≥owo atakowany przez zawodnika druøyny przeciwnej.

Wstrzymanie wznowienia gry w celu udzielenia kary indywidualnej
Jeøeli sÍdzia podjπ≥ decyzjÍ o udzieleniu kary indywidualnej, napomnienia lub
wykluczenia przeciwnika, gra nie moøe byÊ wznowiona przed zakoÒczeniem
procedury udzielenia kary.
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Niesportowe zachowanie karane napomnieniem
Zawodnik musi byÊ ukarany za niesportowe zachowanie, jeøeli:
● pope≥ni jedno z siedmiu przewinieÒ karanych rzutem wolnym bezpoúrednim, czyniπc to w sposÛb nierozwaøny,
● pope≥ni przewinienie w taktycznym celu przeszkodzenia w prowadzeniu
korzystnej akcji albo jej przerwania,
● zatrzyma zawodnika druøyny przeciwnej w celach taktycznych, odciπgajπc
go od pi≥ki lub przeszkadzajπc mu w dojúciu do niej,
● zagrywa pi≥kÍ rÍkπ w celu uniemoøliwienia przeciwnikowi przejÍcia pi≥ki albo rozwiniÍcia ataku, (dotyczy zawodnika innego niø bramkarz we w≥asnym polu karnym),
● zagrywa pi≥kÍ rÍkπ, usi≥ujπc w ten sposÛb zdobyÊ bramkÍ (nie jest istotne,
czy bramka zosta≥a zdobyta, czy nie),
● usi≥uje wprowadziÊ w b≥πd sÍdziego poprzez sugerowanie odniesienia kontuzji, wzglÍdnie stwarzanie pozorÛw, øe jest faulowany (symulacja),
● zamienia siÍ funkcjπ z bramkarzem w trakcie gry lub bez zgody sÍdziego,
● swojπ postawπ wykazuje brak naleøytego szacunku dla zawodÛw,
● zagrywa pi≥kÍ w trakcie schodzenia z pola gry, po tym, jak otrzyma≥ zgodÍ
na jego opuszczenie,
● s≥ownie rozprasza uwagÍ zawodnika druøyny przeciwnej, zarÛwno podczas gry, jak i przed jej wznowieniem,
● wykonuje niedozwolone oznaczenia na polu gry,
● podajπc pi≥kÍ do w≥asnego bramkarza, rozmyúlnie uøywa takich sztuczek,
aby ominπÊ Przepisy Gry uniemoøliwiajπce bramkarzowi z≥apanie pi≥ki
w rÍce po podaniu mu jej g≥owπ, klatkπ piersiowπ czy kolanem. W takich
okolicznoúciach nieistotne jest, czy bramkarz pÛüniej dotknie pi≥kÍ rÍkπ,
czy nie. Przewinienie jest pope≥nione przez zawodnika jako usi≥owanie
obejúcia zarÛwno litery, jak i ducha Art. 12. Gra zostanie wznowiona rzutem wolnym poúrednim,
● wykonujπc rzut wolny do w≥asnego bramkarza uøywa takich sztuczek, aby
ominπÊ Przepisy Gry uniemoøliwiajπce bramkarzowi z≥apanie pi≥ki w rÍce.
W takim przypadku wykonawca rzutu wolnego otrzymuje napomnienie,
a rzut wolny musi byÊ powtÛrzony.
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Fetowanie zdobycia bramki
Okazywanie radoúci ze zdobycia bramki (fetowanie) jest dopuszczalne, jednakøe radoúÊ ta nie moøe byÊ nadmierna i przesadna.
Dozwolone jest rozsπdne, umiarkowane fetowanie, jednakøe przy zachowaniach prowadzπcych do nadmiernej straty czasu (np. wszelkie uk≥ady choreograficzne), zaleca siÍ interwencje sÍdziÛw.
Zawodnik musi zostaÊ ukarany napomnieniem, jeøeli:
● w opinii sÍdziego wykonuje prowokacyjne, szydercze, wzglÍdnie podburzajπce gesty,
● wspina siÍ na ogrodzenie w celu fetowania zdobytej bramki,
● zdejmuje swojπ koszulkÍ, wzglÍdnie zak≥ada jπ na g≥owÍ,
● zakrywa g≥owÍ lub twarz maskπ, wzglÍdnie innym podobnym przedmiotem.
Samo opuszczenie pola gry w trakcie fetowania zdobycia bramki nie stanowi
o udzieleniu kary indywidualnej, jeøeli zawodnicy fetujπcy poza polem gry powrÛcπ na nie moøliwie jak najszybciej.
W takich wypadkach oczekuje siÍ od sÍdziÛw dzia≥aÒ zapobiegawczych i kierowania siÍ zdrowym rozsπdkiem podczas oceny fetowania zdobycia bramki.

Okazywanie niezadowolenia ñ protesty
Zawodnik, ktÛry protestuje (okrzykiem lub gestem) przeciw decyzji sÍdziego,
musi zostaÊ ukarany napomnieniem.
Kapitan druøyny nie posiada specjalnego statusu i przywilejÛw wynikajπcych
z PrzepisÛw Gry, jednak to on w znacznym stopniu odpowiada za zachowanie swojego zespo≥u.
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OpÛünianie wznowienia gry
SÍdzia musi udzieliÊ napomnienia zawodnikom, ktÛrzy taktycznie opÛüniajπ
wznowienie gry poprzez:
● wykonanie rzutu wolnego z niew≥aúciwego miejsca z intencjπ, aby sÍdzia
nakaza≥ powtÛrzenie wykonania tego rzutu,
● dokonywanie przygotowaÒ do wykonania wrzutu, by po chwili bez uzasadnienia pozostawiÊ pi≥kÍ wspÛ≥partnerowi,
● odkopywanie lub odnoszenie pi≥ki po przerwaniu gry przez sÍdziego,
● przesadne zwlekanie z wykonaniem rzutu wolnego lub wrzutu,
● opÛünianie swojego zejúcia z boiska przed wejúciem zawodnika rezerwowego,
● prowokowanie konfrontacji poprzez celowe dotykanie pi≥ki po przerwaniu
gry przez sÍdziego.

Uporczywe naruszanie PrzepisÛw Gry
SÍdziowie winni zwracaÊ uwagÍ na zawodnikÛw, ktÛrzy uporczywie naruszajπ Przepisy Gry. W szczegÛlnoúci powinni mieÊ úwiadomoúÊ, øe zawodnik dokonujπcy szeregu rÛønorakich przewinieÒ, w konsekwencji swojego postÍpowania musi zostaÊ ukarany napomnieniem z tytu≥u uporczywego naruszania
PrzepisÛw Gry.
Ocena, jaki rodzaj przewinieÒ, jaka ich liczba i okres ich pope≥nienia, dajπce
podstawÍ do uznania, øe ma miejsce ÑuporczywoúÊî w naruszaniu PrzepisÛw
Gry, leøy ca≥kowicie w gestii sÍdziego. W≥aúciwa, rozsπdna ocena tego elementu leøy w interesie efektywnego zarzπdzania grπ.
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Powaøny, raøπcy faul
Zawodnik pope≥nia powaøny, raøπcy faul wÛwczas, gdy uøywa nieproporcjonalnej si≥y lub brutalnoúci w odniesieniu do zawodnika druøyny przeciwnej,
kiedy walczπ o pi≥kÍ bÍdπcπ w grze.
Atak nogami, ktÛry naraøa na niebezpieczeÒstwo zawodnika druøyny przeciwnej, musi byÊ traktowany jako powaøny, raøπcy faul.
Kaødy zawodnik, ktÛry gwa≥townie atakuje zawodnika druøyny przeciwnej,
kiedy walczπ o pi≥kÍ z przodu, z boku lub z ty≥u, uøywajπc jednej lub obu nÛg
ñ czyniπc to z uøyciem nieproporcjonalnej si≥y i naraøajπc tego zawodnika
na niebezpieczeÒstwo, pope≥nia powaøny, raøπcy faul.
Przy powaønym, raøπcym faulu korzyúÊ nie powinna byÊ stosowana, chyba
øe zastosowana korzyúÊ stwarza realnπ szansÍ zdobycia bramki przez druøynÍ poszkodowanπ. W takim przypadku zawodnika, ktÛry pope≥ni≥ powaøny,
raøπcy faul, sÍdzia wyklucza podczas najbliøszej przerwy w grze.
Powaøny, raøπcy faul karany jest wykluczeniem z gry winnego zawodnika.
GrÍ przerwanπ z tego tytu≥u wznawia siÍ rzutem wolnym bezpoúrednim
z miejsca przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu wolnego),
wzglÍdnie rzutem karnym, gdy przewinienie mia≥o miejsce w polu karnym.
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Gwa≥towne, agresywne zachowanie
Zawodnik zachowuje siÍ gwa≥townie, agresywnie wtedy, gdy uøywa nieproporcjonalnej si≥y bπdü brutalnoúci w stosunku do zawodnika druøyny przeciwnej, kiedy nie walczπ o pi≥kÍ.
Gwa≥towne, agresywne zachowanie ma miejsce rÛwnieø wtedy, gdy nieproporcjonalna si≥a bπdü brutalnoúÊ skierowana jest w stosunku do wspÛ≥partnera, widza, dzia≥acza lub kaødej innej osoby.
Gwa≥towne, agresywne zachowanie moøe mieÊ miejsce na polu gry i poza nim, w czasie gdy pi≥ka jest w grze lub poza grπ.
Przy gwa≥townym i agresywnym zachowaniu korzyúÊ nie powinna byÊ stosowana, chyba øe zastosowana korzyúÊ stwarza realnπ szansÍ zdobycia bramki przez druøynÍ poszkodowanπ. W takim przypadku zawodnika, ktÛry zachowa≥ siÍ gwa≥townie, agresywnie, sÍdzia wyklucza podczas najbliøszej przerwy
w grze.
Gwa≥towne i agresywne zachowanie czÍsto prowadzi do masowej konfrontacji, dlatego sÍdziowie w takich wypadkach muszπ aktywnie interweniowaÊ.
Zawodnik, zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony zachowujπcy siÍ
gwa≥townie i agresywnie musi zostaÊ wykluczony z gry.

#

fifa 2012.qxd

2012-12-04

14:00

Page 116
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Wznowienie gry
● Jeøeli przewinienie pope≥nione zosta≥o podczas przerwy w grze, gra winna
byÊ wznowiona zgodnie z przyczynπ jej przerwania.
● Jeøeli przewinienie pope≥nione zosta≥o poza polem gry i w trakcie gdy pi≥ka by≥a w grze:
ñ jeøeli zawodnik znajdowa≥ siÍ juø poza polem gry i pope≥nia przewinienie,
grÍ naleøy wznowiÊ rzutem sÍdziowskim w miejscu, gdzie znajdowa≥a siÍ
pi≥ka w chwili przerwania gry. Jeøeli gra zosta≥a przerwana, gdy pi≥ka znajdowa≥a siÍ w polu bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia winien wykonaÊ z linii pola bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ z miejsca najbliøszego temu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry,
ñ jeøeli zawodnik opuszcza pole gry dla pope≥nienia przewinienia, grÍ naleøy wznowiÊ rzutem wolnym poúrednim z miejsca, gdzie znajdowa≥a siÍ
pi≥ka w chwili pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu wolnego).
● Jeøeli przewinienie zosta≥o pope≥nione na polu gry i w trakcie, gdy pi≥ka by≥a w grze:
ñ jeøeli przewinienie zosta≥o pope≥nione na zawodniku druøyny przeciwnej, przerwanπ grÍ druøyna przeciwna wznawia rzutem wolnym bezpoúrednim z miejsca pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu wolnego) lub rzutem karnym, jeøeli przewinienie mia≥o
miejsce w polu karnym zawodnika, ktÛry pope≥ni≥ przewinienie,
ñ jeøeli przewinienie zosta≥o pope≥nione na wspÛ≥partnerze, przerwanπ
grÍ druøyna przeciwna wznawia rzutem wolnym poúrednim z miejsca
pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu wolnego),
ñ jeøeli przewinienie zosta≥o pope≥nione wobec zawodnika rezerwowego,
wzglÍdnie zawodnika wymienionego, grÍ przerwanπ z tego powodu druøyna przeciwna wznawia rzutem wolnym poúrednim z miejsca, gdzie by≥a pi≥ka w momencie przerwania gry (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania
rzutu wolnego),
ñ jeøeli przewinienie zosta≥o pope≥nione wobec jednego z sÍdziÛw, grÍ
przerwanπ z tego powodu druøyna przeciwna wznawia rzutem wolnym
poúrednim z miejsca pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce
wykonania rzutu wolnego),
ñ jeøeli przewinienie zosta≥o pope≥nione wobec innej osoby, grÍ naleøy
wznowiÊ rzutem sÍdziowskim w miejscu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka
w chwili przerwania gry. Jeøeli gra zosta≥a przerwana, gdy pi≥ka znajdowa≥a siÍ w polu bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia winien wykonaÊ z linii pola bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ z miejsca najbliøszego temu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry.
Rzucanie przedmiotami ñ ≥πcznie z pi≥kπ
$
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Jeøeli w trakcie gdy pi≥ka jest w grze zawodnik, zawodnik rezerwowy wzglÍdnie zawodnik wymieniony rzuca przedmiotem w zawodnika druøyny przeciwnej lub innπ osobÍ, czyniπc to w sposÛb nierozwaøny, sÍdzia przerywa grÍ
i winnemu zawodnikowi udziela napomnienia.
Jeøeli w trakcie gdy pi≥ka jest w grze, zawodnik, zawodnik rezerwowy,
wzglÍdnie zawodnik wymieniony, rzuca przedmiotem w zawodnika druøyny
przeciwnej lub innπ osobÍ, uøywajπc do tego nadmiernej si≥y, sÍdzia przerywa grÍ i winnego wyklucza z gry za gwa≥towne, agresywne zachowanie.
Wznowienie gry
● Jeøeli zawodnik znajdujπcy siÍ we w≥asnym polu karnym rzuca przedmiotem w zawodnika druøyny przeciwnej, znajdujπcego siÍ poza polem karnym w obrÍbie pola gry, grÍ przerwanπ z tego tytu≥u wznawia druøyna przeciwna rzutem wolnym bezpoúrednim z miejsca, gdzie znajdowa≥ siÍ uderzony zawodnik druøyny przeciwnej (wzglÍdnie gdzie mÛg≥by zostaÊ uderzony).
● Jeøeli zawodnik znajdujπcy siÍ poza w≥asnym polem karnym, rzuca przedmiotem w zawodnika druøyny przeciwnej znajdujπcego siÍ w polu karnym
zawodnika rzucajπcego, sÍdzia dyktuje rzut karny.
● Jeøeli zawodnik znajdujπcy siÍ na polu gry rzuca przedmiotem w zawodnika druøyny przeciwnej znajdujπcego siÍ poza polem gry, przerwanπ grÍ
druøyna przeciwna wznawia rzutem wolnym poúrednim z miejsca, gdzie
znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu wolnego).
● Jeøeli zawodnik znajdujπcy siÍ poza polem gry rzuca przedmiotem w zawodnika druøyny przeciwnej, znajdujπcego siÍ na polu gry, przerwanπ grÍ
druøyna przeciwna wznawia rzutem wolnym bezpoúrednim z miejsca,
gdzie znajdowa≥ siÍ uderzony zawodnik druøyny przeciwnej (wzglÍdnie
gdzie mÛg≥by zostaÊ uderzony) lub rzutem karnym, jeøeli przewinienie mia≥o miejsce w polu karnym zawodnika, ktÛry pope≥ni≥ przewinienie.
● Jeøeli zawodnik rezerwowy, wzglÍdnie zawodnik wymieniony, znajdujπcy
siÍ poza polem gry rzuca przedmiotem w zawodnika druøyny przeciwnej
znajdujπcego siÍ na polu gry, przerwanπ grÍ wznawia druøyna przeciwna rzutem wolnym poúrednim z miejsca, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu wolnego).
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Pozbawienie druøyny bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki
Dwa spoúrÛd siedmiu przewinieÒ karanych wykluczeniem z gry majπ bezpoúredni zwiπzek z pozbawieniem druøyny przeciwnej realnej szansy na zdobycie bramki. Nie jest koniecznym, øeby przewinienie to mia≥o miejsce wewnπtrz pola karnego.
Jeøeli po pozbawieniu druøyny przeciwnej realnej szansy na zdobycie bramki sÍdzia zastosuje korzyúÊ i bramka zostanie zdobyta bezpoúrednio, to pomimo øe przeciwnik zagra≥ pi≥kÍ rÍkπ lub faulowa≥ ñ nie bÍdzie on wykluczony z gry, lecz jedynie napomniany.
SÍdzia podejmujπc decyzjÍ o wykluczeniu z gry zawodnika z tytu≥u pozbawienia druøyny przeciwnej bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki, powinien uwzglÍdniÊ:
● odleg≥oúÊ miejsca przewinienia od bramki przeciwnika,
● prawdopodobieÒstwo utrzymania lub uzyskania kontroli nad pi≥kπ,
● kierunek gry (akcji),
● liczbÍ obroÒcÛw oraz ich usytuowanie,
● to czy gdyby nie przewinienie karane rzutem wolnym bezpoúrednim,
wzglÍdnie poúrednim, akcja z duøym prawdopodobieÒstwem zakoÒczy≥aby
siÍ zdobyciem bramki.
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Procedura wykonania
Pi≥ka jest w grze kiedy zostanie kopniÍta i poruszy siÍ.
Rzut wolny uznaje siÍ za wykonany, jeøeli pi≥ka jest podrzucona stopπ,
wzglÍdnie obiema stopami jednoczeúnie.
Zwody taktyczne w celu dezorientowania zawodnika druøyny przeciwnej
w trakcie wykonywania rzutu wolnego sπ dozwolonym elementem gry w pi≥kÍ
noønπ. Jeøeli jednak w opinii sÍdziego zwody te majπ charakter niesportowego zachowania, winny zawodnik musi zostaÊ napomniany.
Jeøeli wykonawca rzutu wolnego wykona rzut w taki sposÛb, øe celowo kopnie pi≥kÍ w przeciwnika, aby uzyskaÊ prawo do ponownego jej zagrania, sÍdzia grÍ bÍdzie kontynuowa≥ ñ o ile zagranie to nie by≥o wykonane w sposÛb
nieostroøny, nierozwaøny lub z uøyciem nadmiernej si≥y.
Jeøeli w czasie wykonywania rzutu wolnego poúredniego, sÍdzia nie zasygnalizowa≥ uniesionym ramieniem rodzaju rzutu, a wykonawca bezpoúrednim
strza≥em zdoby≥ bramkÍ, bramki takiej uznaÊ nie wolno. W takim przypadku
sÍdzia nakaøe powtÛrzenie rzutu wolnego, poniewaø podyktowany rzut wolny poúredni nie moøe byÊ przekwalifikowany przez b≥πd sÍdziego.

Odleg≥oúÊ
Jeøeli wykonawca rzutu decyduje siÍ na szybkie wykonanie rzutu wolnego
w sytuacji, gdy zawodnik druøyny przeciwnej znajduje siÍ w odleg≥oúci mniejszej niø 9.15 m od pi≥ki i przejmie zagranπ pi≥kÍ, sÍdzia nie interweniuje, zezwalajπc na kontynuowanie gry.
Jeøeli wykonawca rzutu wolnego chce go wykonaÊ w sposÛb szybki, a zawodnik druøyny przeciwnej stojπcy blisko pi≥ki z premedytacjπ mu w tym przeszkadza, sÍdzia musi ukaraÊ winnego napomnieniem za opÛünianie wznowienia gry.
Jeøeli po podyktowaniu rzutu wolnego dla druøyny broniπcej z jej w≥asnego
pola karnego, druøyna ta wykona go natychmiast, pomimo obecnoúci w polu
karnym zawodnikÛw druøyny przeciwnej, sÍdzia nie interweniuje zezwalajπc
na kontynuowanie gry.
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Procedura wykonania
Zwody taktyczne w celu dezorientowania zawodnika druøyny przeciwnej
w trakcie dobiegania do pi≥ki przy wykonywaniu rzutu karnego sπ dozwolonym elementem gry w pi≥kÍ noønπ. Jeøeli jednak zawodnik wykona zwody
taktyczne przy kopniÍciu pi≥ki po dobiegniÍciu do niej, bÍdπ one traktowane
zarÛwno jako naruszenie Artyku≥u 14, jak i niesportowe zachowanie, za ktÛre
zawodnik musi byÊ napomniany.
Przygotowania do wykonania rzutu karnego
SÍdzia stwierdza, czy przed wykonaniem rzutu karnego spe≥nione zosta≥y nastÍpujπce warunki:
● Wykonawca rzutu jest zidentyfikowany.
● Pi≥ka ustawiona jest poprawnie na punkcie karnym.
● Bramkarz znajduje siÍ na linii bramkowej, pomiÍdzy s≥upkami, zwrÛcony
twarzπ do wykonawcy rzutu.
● Zawodnicy obydwu druøyn (oprÛcz wykonawcy rzutu i bramkarza) znajdujπ siÍ:
ñ poza polem karnym,
ñ poza ≥ukiem pola karnego,
ñ za liniπ pi≥ki.
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Naruszenie przepisÛw po sygnale na wykonanie rzutu karnego i zanim pi≥ka
jest w grze:

Przepisy gry naruszy≥
Zawodnik atakujπcy
Zawodnik broniπcy
Obydwaj

Bramka

Wynik rzutu karnego
Nie ma bramki

Rzut karny powtarza siÍ

Rzut wolny poúredni

BramkÍ uznaje siÍ

Rzut karny powtarza siÍ

Rzut karny powtarza siÍ

Rzut karny powtarza siÍ
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ARTYKU£ 15 ñ Wrzut

Procedury wykonania ñ naruszenie przepisu
SÍdziowie powinni pamiÍtaÊ, øe zawodnicy druøyny przeciwnej mogπ znajdowaÊ nie bliøej niø 2 metry od miejsca wykonania wrzutu. W razie koniecznoúci zawodnik, ktÛry nie przestrzega tego wymogu, winien byÊ przez sÍdziego
ostrzeøony przed wykonaniem wrzutu. Jeøeli w dalszym ciπgu zawodnik ten
nie bÍdzie przestrzega≥ prawid≥owej odleg≥oúci, musi otrzymaÊ napomnienie.
Gra winna byÊ wznowiona wrzutem.
Jeøeli wykonawca wrzutu wykona go w taki sposÛb, øe celowo rzuci pi≥kÍ
w przeciwnika, aby uzyskaÊ prawo do ponownego jej zagrania, sÍdzia grÍ bÍdzie kontynuowa≥ ñ o ile wrzut ten nie by≥ wykonany w sposÛb nieostroøny,
nierozwaøny lub z uøyciem nadmiernej si≥y.
Jeøeli zawodnik wykonujπcy wrzut, skieruje pi≥kÍ bezpoúrednio do bramki
druøyny przeciwnej, sÍdzia bramki nie uzna, a gra zostanie wznowiona rzutem od bramki.
Jeøeli natomiast wykonawca wrzutu skieruje pi≥kÍ bezpoúrednio do w≥asnej
bramki, gra zostanie wznowiona rzutem z rogu.
Jeøeli po prawid≥owym wykonaniu wrzutu pi≥ka dotknie pod≥oøa przed liniπ
ograniczajπcπ pole gry, wrzut wykona ponownie ta sama druøyna, z tego samego miejsca.
Natomiast jeøeli wrzut wykonany jest nieprawid≥owo, zostanie wykonany ponownie z tego samego miejsca, przez druøynÍ przeciwnπ.
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Procedura wykonania ñ naruszenie przepisu
Jeøeli zawodnik wykonujπcy rzut od bramki po prawid≥owym wykonaniu tego
rzutu, rozmyúlnie zagrywa pi≥kÍ poza polem karnym, zanim zostanie ona dotkniÍta przez innego zawodnika, sÍdzia podyktuje rzut wolny poúredni z miejsca ponownego dotkniÍcia pi≥ki (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu wolnego).
Jeøeli w powyøszej sytuacji wykonawca rzutu od bramki dotknie pi≥kÍ rÍkπ, to
sÍdzia musi podyktowaÊ rzut wolny bezpoúredni. Dodatkowo sÍdzia ñ o ile
uzna to za konieczne ñ moøe ukaraÊ tego zawodnika karπ indywidualnπ.
Jeøeli zawodnik druøyny przeciwnej wbiegnie w pole karne, zanim opuúci je
pi≥ka po wykonanym rzucie od bramki i tam zostanie nieprawid≥owo zaatakowany przez zawodnika druøyny broniπcej, rzut od bramki musi byÊ powtÛrzony. Zawodnik druøyny broniπcej moøe zostaÊ ukarany napomnieniem lub wykluczeniem z gry, w zaleønoúci od ciÍøaru przewinienia.
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ARTYKU£ 17 ñ Rzut z rogu

Procedura wykonania ñ naruszenie przepisu
SÍdziowie powinni pamiÍtaÊ, øe zawodnicy druøyny przeciwnej muszπ znajdowaÊ siÍ w odleg≥oúci co najmniej 9.15 m od ≥uku pola roønego, aø do momentu prawid≥owego wprowadzenia pi≥ki do gry. Dodatkowe oznaczenia
na zewnπtrz pola gry, pozwalajπ dopilnowaÊ tego wymogu. Zawodnik, ktÛry
nie przestrzega tego warunku winien byÊ przez sÍdziego ostrzeøony
przed wykonaniem rzutu z rogu. Jeøeli w dalszym ciπgu zawodnik ten nie bÍdzie przestrzega≥ prawid≥owej odleg≥oúci od ≥uku pola roønego, musi otrzymaÊ
napomnienie.
Jeøeli zawodnik wykonujπcy rzut z rogu, po prawid≥owym wykonaniu tego rzutu, dotknie pi≥ki ponownie zanim zostanie ona dotkniÍta przez innego zawodnika, sÍdzia podyktuje rzut wolny poúredni z miejsca ponownego dotkniÍcia
pi≥ki (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu wolnego).
Jeøeli wykonawca rzutu z rogu wykona rzut prawid≥owo w taki sposÛb, øe celowo kopnie pi≥kÍ w przeciwnika, aby uzyskaÊ prawo do ponownego jej zagrania, sÍdzia grÍ bÍdzie kontynuowa≥ ñ o ile zagranie to nie by≥o wykonane nieostroønie, nierozwaønie lub z uøyciem nadmiernej si≥y.
Pi≥ka prawid≥owo ustawiona w polu roønym jest w grze, jeøeli zostanie dotkniÍta przez wykonawcÍ rzutu z rogu i poruszy siÍ, nawet gdy nie opuúci pola roønego.

Diagram przedstawia przyk≥ady prawid≥owego i nieprawid≥owego ustawienia
pi≥ki dla wykonania rzutu z rogu.
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Procedury majπce na celu wy≥onienie zwyciÍzcy meczu lub dwumeczu

Rzuty z punktu karnego
Procedura wykonania
● Rzuty z punktu karnego, wykonywane w celu wy≥onienia zwyciÍzcy meczu,
nie stanowiπ czÍúci meczu.
● Pole karne, na ktÛrym wykonywane sπ rzuty z punktu karnego, moøe byÊ
zmienione tylko wtedy, gdy bramka lub pod≥oøe przestanie spe≥niaÊ warunki do gry.
● Jeøeli wszyscy zawodnicy uprawnieni do wykonywania rzutÛw z punktu
karnego wykonali swÛj rzut, mogπ go wykonaÊ ponownie w dowolnej kolejnoúci.
● Kaøda druøyna wyznacza zawodnikÛw do wykonania rzutÛw z punktu karnego oraz okreúla kolejnoúÊ ich wykonywania, ale tylko spoúrÛd tych zawodnikÛw, ktÛrzy znajdowali siÍ na polu gry do koÒca zawodÛw.
● Jeøeli zawodnik (za wyjπtkiem bramkarza) podczas wykonywania rzutÛw
z punktu karnego dozna kontuzji, nie moøe byÊ wymieniony.
● Jeøeli w trakcie wykonywania rzutÛw z punktu karnego bramkarz zostanie
wykluczony z gry, zastπpiÊ go moøe jedynie zawodnik uprawniony do wykonywania tych rzutÛw.
● W trakcie wykonywania rzutÛw z punktu karnego zawodnicy, zawodnicy rezerwowi i zawodnicy wymienieni mogπ byÊ napominani bπdü wykluczani.
● Jeøeli w trakcie wykonywania rzutÛw z punktu karnego w jednej z druøyn
bÍdzie mniej niø siedmiu zawodnikÛw uprawnionych do ich wykonywania,
rzutÛw nie przerywa siÍ.
● Jeøeli podczas wykonywania rzutÛw z punktu karnego, zawodnik zostanie
kontuzjowany wzglÍdnie zostanie wykluczony, liczba zawodnikÛw druøyny
przeciwnej nie ulega zmianie.
● WyrÛwnywanie liczby zawodnikÛw w obydwu druøynach wymagane jest jedynie przed rozpoczÍciem wykonywania rzutÛw z punktu karnego.
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Zadania i Obowiπzki
Dodatkowi sÍdziowie asystenci pomagajπ sÍdziemu w kontroli zawodÛw
zgodnie z Przepisami Gry. Asystujπ rÛwnieø sÍdziemu we wszystkich innych
sprawach zwiπzanych z prowadzeniem zawodÛw, na øyczenie i pod jego kierownictwem. Dotyczy to zazwyczaj:
● sprawdzenia stanu pola gry, pi≥ek i ubioru zawodnikÛw,
● rozstrzygniÍcia, czy nieprawid≥owoúci zwiπzane z ubiorem zosta≥y rozwiπzane bπdü krwawienie zosta≥o zatamowane,
● prowadzenia notatek dotyczπcych czasu wydarzeÒ, bramek i niew≥aúciwych zachowaÒ.
Ustawianie siÍ i wspÛ≥praca zespo≥u sÍdziowskiego

1. Ustawianie siÍ podczas zawodÛw
Dodatkowy sÍdzia asystent ustawia siÍ poza liniπ bramkowπ.

Nie zezwala siÍ dodatkowym sÍdziom asystentom na wchodzenie na pole
gry, chyba øe zaistniejπ szczegÛlne okolicznoúci.
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2. Rzut od bramki
Dodatkowi sÍdziowie asystenci muszπ sprawdzaÊ, czy pi≥ka znajduje siÍ
wewnπtrz pola bramkowego. Jeøeli pi≥ka jest ustawiona nieprawid≥owo, dodatkowy sÍdzia asystent musi poinformowaÊ o tym sÍdziego.
3. Rzut karny
Dodatkowy sÍdzia asystent musi ustawiÊ siÍ na przeciÍciu linii bramkowej
z liniπ pola bramkowego, a sÍdzia asystent powinien ustawiÊ siÍ na wysokoúci przedostatniego zawodnika druøyny broniπcej.
4. Rzuty z punktu karnego
Dodatkowi sÍdziowie asystenci muszπ ustawiÊ siÍ na przeciÍciu linii bramkowej i linii pola bramkowego, odpowiednio po lewej oraz prawej stronie
bramki.
Dodatkowi sÍdziowie asystenci sπ odpowiedzialni za wskazanie sÍdziemu,
kiedy pi≥ka ca≥ym swoim obwodem przekroczy liniÍ bramkowπ pomiÍdzy
s≥upkami i pod poprzeczkπ.
5. Sytuacje Ñbramka ñ nie ma bramkiî
Dodatkowy sÍdzia asystent musi poinformowaÊ sÍdziego, kiedy bramka
zosta≥a zdobyta.
System sygnalizacji wykorzystywany przez dodatkowych sÍdziÛw asystentÛw
Dodatkowi sÍdziowie asystenci uøywajπ tylko radiowego systemu komunikacji, bez chorπgiewek, aby przekazywaÊ decyzje sÍdziemu.
W przypadkach awarii radiowego systemu komunikacji dodatkowi sÍdziowie
asystenci bÍdπ uøywaÊ specjalistycznego sprzÍtu z systemem düwiÍkowym
Ñbeepî, aby przekazywaÊ swoje decyzje.
Zasadniczo dodatkowi sÍdziowie asystenci nie mogπ stosowaÊ wyraünych
gestÛw rÍkoma. Jednak w pewnych sytuacjach dyskretny gest rÍkπ moøe byÊ
wartoúciowπ pomocπ sÍdziemu. Gest rÍkπ powinien byÊ jednoznaczny,
a uøycie sygna≥u powinno byÊ przedyskutowane i uzgodnione przez zespÛl
sÍdziowski przed meczem.
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