Зміни до Правил Гри 2018/19 рр.

(огляд основних змін/роз'яснень)

Модифікації
• Обмежень щодо кількості замін, що можуть бути застосовані в юнацьких змаганнях, не існує.
• Щодо будь-яких модифікацій, що до яких ще не було надано дозволу, потрібно
отримати дозвіл від IFAB.
Тимчасові відсторонення - Система В: гравець, якому винесено два тимчасових
відсторонення та одне не-тимчасове відсторонення у вигляді попередження (ЖК) не може
бути замінений.
Правило 1
• Роз’яснення щодо здійснення вимірювань на полі для гри.
• Посилання щодо дозволу на перебування замінених гравців у технічній площі.
• Заборона на розміщення комерційної реклами на поверхні Площі Перегляду для Арбітра
(ППА)
• Посилання на Пункт Відео-Оператора (ПВО) та Площу Перегляду для Арбітра (ППА)
Правило 3
• Регламентом змагань може бути дозволено використання додаткових замін у додатковий
час (навіть, якщо ще не всі дозволені заміни були використані)
У товариських матчах національної збірної команди "А" максимальна кількість заявлених
запасних гравців - 12
Правило 4
• Дозволено використання малогабаритних, ручних електронних або комунікаційних
пристроїв у технічній площі у цілях, пов'язаних із тренерськими настановами/тактичними
діями та із здоров'ям гравців.
• Запровадження з боку ФІФА знаку якості для EPTS; можливість отримання даних з EPTS у
технічній площі протягом матчу
Детальні методичні рекомендації щодо того, що не може бути розміщено на екіпіруванні
гравців
• Гравець, який залишив поле з причин, пов'язаних із екіпіруванням, і який повертається на
поле без дозволу і втручається в гру, карається штрафним ударом (або 11-метровим ударом)
Правило 5
• Посилання на відео асистентів арбітра (VARs) та їхніх помічників (AVARs) та можливість
для арбітра як частини системи ВАА (VAR) використовувати відео повтори в процесі
прийняття рішень
• Деякі порушення, що заслуговують на вилучення, можуть бути переглянуті навіть в тих
випадках, коли гру вже було поновлено
Різниці між польовими та відеотехнічними офіційними особами матчу
• Офіційним особам матчу не дозволено носити камери.
Включення до жестів арбітра жестів "перевірка" та "перегляд", що використовуються в
процесі застосування ВАА (VAR)
Правило 6
Обов'язки відео асистента арбітра (VAR) та його помічника (AVAR)

Правило 7
• Тривалість зупинок для вживання води не повинна перевищувати однієї хвилини
Втрати часу на зупинки для вживання води та на здійснення перевірок ВАА (VAR) повинні
бути враховані у компенсованому часі

Правило 10
Серія 11-метрових ударів - воротар, який вийшов на заміну (воротаря) не має права
виконувати удар у тій же серії, якщо замінений воротар вже виконав його

Правило 11
• При оцінюванні положення поза грою вважається, що м’ячом зіграли/доторкнулись
до нього в момент, коли відбувся перший контакт з ним

Правило 12
• Кусання включене до порушень, що заслуговують на покарання у вигляді штрафного удару
та вилучення
• Кидання предмету у м'яч або завдання удару по м'ячу предметом, що тримається у руці,
віднесенні до окремої категорії порушень, що заслуговують на призначення штрафного
удару (і більше не відноситься до різновиду "гри рукою")
• Якщо м'яч відскакує від воротаря, це не заважає йому заволодіти м’ячом вдруге, навіть
якщо перша спроба зловити/утримати його була навмисною.
• Якщо арбітр застосовує перевагу при ЗОГМ, то порушнику виноситься попередження (ЖК)
незалежно від того, чи було забито гол, чи ні.
• Вхід до ППА або надмірна демонстрація жесту ТВ карається винесенням попередження (ЖК)
• Якщо було скоєні 2 окремих порушення, які заслуговують на попередження (ЖКи), в
безпосередній близькості між собою, то обидва попередження (ЖКи) повинні бути винесені;
цей принцип також застосовується і у випадку із порушеннями, якщо одне з них заслуговує
на вилучення
• Вхід до ПВО є порушенням, що карається вилученням (ЧК)
• Якщо гравець скоїв порушення за межами поля (м'яч у грі) проти будь-кого з власної
технічної площі (включаючи офіційного представника команди), то воно карається
вільним ударом, який виконується з обмежувальної лінії

Правило 13
• Роз'яснення щодо того, що штрафні/вільні удари також можуть бути призначені за
порушення, що були скоєні запасним, заміненим або вилученим гравцем, або офіційним
представником команди

Правило 15
• Для виконання вкидання гравець повинен перебувати у стоячому положенні (перебування
на колінах, сидіння недозволені)

На додачу, наступне формулювання було виключене через те, що воно більш не є
доречним:
Правило 2
• Посилання на попередні позначки якості м'яча:
М’ячі, на яких нанесені такі попередні маркування якості, як «FIFA Approved», «FIFA
Inspected» або «International Matchball Standard», можна застосовувати в зазначених вище
змаганнях до 31 липня 2017 року.
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Детальна інформація про всі зміни до Правил гри
(у послідовності, в якій вони наведені в Правилах)

Далі наведений перелік всіх змін Правил гри, які вносяться до Правил Гри в редакції
2017/18 рр. Для кожної зміни наводиться попереднє формулювання (там де це
доцільно) та нове/змінене/додане формулювання, за яким приводяться пояснення
щодо зміни.

Модифікації до Правил
Додано текст
(...) національні ФА, конфедерації та ФІФА зараз мають можливість змінювати всі
або деякі з наступних організаційних положень Правил гри з футболу, за які вони
відповідають: (...)
Для будь-якого рівня, за виключенням змагань за участю 1-ї команди клубів вищого
дивізіону або національних збірних команд «А»:

•

дозволяється використовувати до максимум 5 замін для кожної команди, за
виключенням юнацьких змагань, в яких така максимальна кількість буде
визначатись національною асоціацією, конфедерацією або ФІФА.

Пояснення
Під час ЩЗЗ 2017 р. була схвалена ще більша кількість змін до Модифікацій до
Правил Гри, метою яких було збільшити участь, але ненавмисно це призвело до її
зменшення у деяких країнах, в яких вже ще до цього були дозволені 7 замін у
юнацьких змаганнях; положення цього роз'яснення уможливлюють проведення
більш, ніж 5 замін, які можна застосовувати у юнацьких змаганнях.

Модифікації до Правил
Дозвіл на застосування інших модифікації
Додано текст
Національні ФА мають право схвалювати застосування різних модифікації для
різних змагань – більше не існує вимоги, згідно якої слід було звертатись за
універсальним дозволом або дозволом щодо їхнього загального застосування.
Проте, не дозволяється використання будь-яких інших Модифікацій без дозволу на
це IFAB.
Пояснення
Уточняється, що виключно IFAB має право надавати дозвіл на використання інших
модифікацій.
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Модифікації до Правил
Методичні рекомендації щодо тимчасового відсторонення (лавки для штрафників)
Система тимчасового відсторонення - (Система В)
Додано текст
Гравець, який отримує друге тимчасове відсторонення в одному матчі, відбуває
тимчасове відсторонення і потім не бере подальшої участі в матчі. Гравець може
бути замінений запасним гравцем по завершенню другого періоду тимчасового
відсторонення, якщо команда такого гравця ще не використала максимальну
кількість замін, але гравець, який до того ж також отримав жовту картку
нетимчасового відсторонення, не може бути замінений.
Пояснення
Гравець, який отримав 2-ва тимчасових відсторонення може бути замінений по
завершенню другого періоду тимчасового відсторонення. Однак, гравець, який
отримав також ЖК нетимчасового відсторонення (і таким чином має 3-ри ЖК) не
може бути замінений.

Правило 1 – Поле для гри
Схема розмітки поля для гри
Додано текст
• Враховуючи те, що лінії є частиною площі, яку вони обмежують, вимірювання
відстаней здійснюється від їхнього зовнішнього краю.
• Вимірювання відстані до 11-метрової позначки здійснюється від точки, що позначає
центр на задній кромці лінії воріт.
Пояснення
Доповнено схему, що пояснює як слід здійснювати вимірювання відстаней до ліній та
позначок розмітки.

Правило 1 – Поле для гри
9. Технічна площа
Додано текст
Застосування технічної площі передбачено в матчах, що проводяться на стадіонах з
визначеними місцями для розміщення офіційних представників команд, запасних та
замінених гравців з дотриманням умов наведених нижче:
Пояснення
Посилання щодо дозволу на перебування замінених гравців у технічній площі.
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Правило 1 – Поле для гри
12. Комерційна реклама
Додано текст
Забороняється розміщення будь-якої комерційної реклами, чи то віртуальної, чи то
реальної, на полі для гри, на поверхні площі, що охоплена сіткою воріт, технічної
площі або площі перегляду для арбітра (ППА), або всередині площі (…)
Пояснення
Включення Площі Перегляду для Арбітра (ППА) до переліку обмежень щодо
розміщення комерційної реклами на відповідних площах

Правило 1 – Поле для гри
14. Відео Асистенти Арбітра (VARs) (новий розділ)
Додано текст
В матчах, в яких застосовуються ВАА (VARs), повинні бути передбачені Пункт ВідеоОператора (ПВО) і що найменш одна Площа Перегляду для Арбітра (ППА).
Пункт Відео-Оператора (ПВО)
ПВО - це місце, в якому працюють відео асистент арбітра (VAR), помічник ВАА (AVAR)
та оператор повторів (ОП); він може бути розміщений на/поблизу до
стадіоні/стадіону або у більш віддаленому місці. Під час матчу вхід до ПВО або
спілкування із ВАА, ПВАА та ОП дозволено лише уповноваженим на це особам.
Гравець, запасний або замінений гравець, який увійде до ПВО, повинен бути
вилучений; офіційний представник команди, який увійде до ПВО повинен бути
вилучений з технічної площі.
Площа Перегляду для Арбітра (ППА)
В матчах, в яких застосовуються ВАА (VARs), повинна бути передбачена що найменш
одна ППА, в якій арбітр здійснює Перегляд на Полі (ПНП). ППА повинна бути:
• у місці за межами поля для гри в полі зору усіх
• чітко позначена
Гравцю, запасному або заміненому гравцю, який увійде до ППА, повинно бути винесене
попередження; офіційному представнику команди, який увійде до ППА, повинно бути
зроблено усне зауваження (або, якщо передбачено застосування ЖК до офіційних
представників команд, повинно бути винесене попередження).
Пояснення
Посилання на робочі площі в Правилах Гри є потрібним тому, що вони є частиною
процесу застосування ВАА.
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Правило 3 - Гравці
2. Кількість замін
Офіційні змагання
Додано текст
В регламенті змагань повинно бути зазначено наступне:

•
•

кількість запасних, яка може бути заявлена, від трьох до, максимум, дванадцяти.
чи може бути використана одна додаткова заміні в тому випадку, якщо матч
перейшов до фази додаткового часу (незважаючи на те, чи вичерпала вже, чи ні ,
команда кількість дозволених замін)

Пояснення
Дворічний експеримент з 4-ою заміною в матчах, в яких був додатковий час, було
успішно завершено. Незважаючи на максимальну кількість замін дозволених під час
звичайного часу, ця зміна надає організаторам змагань право дозволяти кожній
команді використовувати по одній додатковій заміні під час додаткового часу.

Правило 3 - Гравці
2. Кількість замін
Інші матчі
Старий текст
В матчах національних збірних «A» дозволяється проводити максимум шість замін.
Новий текст
В матчах національних збірних «A» можуть бути заявлені максимум дванадцять
запасних гравців, з яких для проведення самих замін можна використати максимум
шість.
Пояснення
Уточняється, що у товариських матчів за участі національної збірної "А" можуть бути
заявлені максимум дванадцять запасних гравців. Це вписується у логіку обмежень,
що застосовується до матчів змагального характеру, і дозволяє уникати недостатньої
присутності у технічній площі.
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Правило 4 – Екіпірування гравців
Старий текст
Гравці (...).
Забороняється використання офіційними представниками команд будь-яких типів
електронних систем зв'язку, за виключенням випадків, коли це безпосередньо пов'язано із
здоров'ям або безпекою.
Новий текст
Гравці (...).
Не забороняється використання офіційними представниками команд будь-яких типів
електронних систем зв'язку, за виключенням випадків, коли це безпосередньо пов'язано із
здоров'ям гравця або безпекою або у цілях, пов'язаних із тактичними
діями/тренерськими настановами, але використовуватись може лише малогабаритне,
мобільне, ручне обладнання (наприклад, мікрофон, навушник, вушний вкладиш, мобільний
телефон/смартфон, розумні часи, планшет, портативний комп'ютер). Офіційний
представник команди, який використовує недозволене обладнання або демонструє
неналежну поведінку в результаті використання електронного або комунікаційного
обладнання, повинен бути вилучений з технічної площі.
Пояснення
Зважаючи на те, що неможливо запобігти використанню електронних засобів зв'язку
із/з технічною (-ої) площі і що обмін інформацією, пов'язаною із тренерськими
настановами/тактичними діями або у цілях, що пов'язані із здоров'ям гравця (за
виключенням рішень офіційних осіб матчу) є обґрунтованим, зараз увагу буде
зосереджено на поведінці, що випливає внаслідок застосування такого обладнання.
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Правило 4 – Екіпірування гравців
4. Інша екіпіровка

Електронні системи та системи спостереження (EPTS)
Додано текст (та виправлено)
У випадках застосування технологічних засобів, що носяться, як частини
електронних систем спостереження за продуктивністю (EPTS), в матчах, що
проводяться в рамках офіційних змагань під егідою ФІФА, конфедерацій або
національних футбольних асоціацій, організатор змагань повинен забезпечити те,
щоб така технологія, що кріпиться до екіпірування гравця, була безпечною і щоб вона
обов'язково містила наступну позначку:
Ця позначка вказує на те, що системи були успішно протестовані і вони
відповідають мінімальним вимогам стандарту безпеки International
Match Standard, що було розроблено ФІФА та схвалено IFAB. Установи,
що проводять тестування, підлягають схваленню з боку ФІФА. Строк
перехідного періоду триває до 31 травня 2018 року.
У випадках застосування (за згодою національної футбольної асоціації/ організатора
змагань) електронних систем та систем спостереження (EPTS), організатор змагань
повинен забезпечити, щоб така інформація та дані, що передаються з EPTS до
технічної площі під час проведення матчів офіційних змагань, були надійними та
точними.
З метою підтримки організаторів змагань у питаннях процесу схвалення надійності
та точності електронних систем та систем спостереження , ФІФА розробила, а
IFAB схвалила відповідний професіональний стандарт. Професіональний стандарт
буде застосовано у перехідний період до 1 червня 2019 року. Наступна позначка вказує
на те, що пристрій/система EPTS була офіційно перевірена та є такою, що відповідає
вимогам в плані надійності та точності передачі позиційних даних у футболі:

Пояснення
Опис змін до використання даних EPTS та розробки з боку ФІФА стандарту якості.
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5. Гасла, заяви, зображення та реклама
Додано текст
Принципи
•
Правило 4 застосовується до всього екіпірування (включаючи одяг), що має гравець,
запасний або замінений гравець; його (Правила 4) принципи також застосовуються до всіх
офіційних представників команди, які знаходяться у технічній площі.
•
(Зазвичай) дозволеним є наступне:
o номер гравця, прізвище, верхня частина емблеми/логотип команди, ініціативні
гасла/емблеми, що сприяють просуванню гри у футбол, поваги та чесності, а також
будь-яка реклама, що дозволена регламентом організатора змагань або ФА,
регламентами конфедерації або ФІФА
o факти, що стосуються матча: назва команди, дата, змагання/захід, місце проведення
заходу
•
Дозволені гасла, заяви або зображення повинні бути розміщені на передній частині
футболки та/або на пов’язці
В деяких випадках, гасло, заява або зображення може бути дозволено розмістити лише на
капітанській пов’язці
Тлумачення положень Правила
При тлумаченні на предмет дозволеності гасла, заяви або зображення, слід брати до уваги
положення Правила 12 (Ігрові порушення (фоли) та неналежна поведінка), яке вимагає від
арбітра вживати заходів проти гравця, який:
•
використовує агресивні, образливі або лайливі вирази та/або жести
•
здійснює рухи або вчиняє дії у провокуючій, глузливій або підбурюючій формі
Будь-які гасла, заяви або зображення, що підпадають під будь-яку з цих категорій, заборонені.
Хоча релігійний та персональний характер відносно легко визначити в той час, як політичний
характер є менш чітким, але гасла, заяви або зображення, що пов'язані із наступним є
забороненими:
•
з будь-якою особою (-ами), живими або мертвими (за виключення, коли це є частиною
офіційної назви змагань)
•
з будь-якою місцевою, регіональною, національною або міжнародною політичною
партією/організацією/групою тощо
•
з будь-якими місцевими, регіональними або національними органами влади та її
підрозділами, службовими особами та функціонерами
•
з будь-якими організаціями, що є такими, що дискримінують
•
з будь-якими організаціями, метою/дії яких є такими, що здатні образити значну кількість
людей
•
з будь-якою специфічною політичною акцією/подією
Слід уважно зважити на вразливість (чутливість) команди суперника (включаючи її
вболівальників) та загальної громадськості в час, коли відбувається вшанування якоїсь значної
національної або міжнародної події.
Регламент змагань може містити навіть ще більші обмеження/застереження, особливо такі,
що стосуються розмірів, кількості та місця розміщення дозволених гасел, заяв та зображень.
Рекомендовано, щоб усі суперечки стосовно гасел, заяв або зображень були розв'язані до
початку матчу/змагання.
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Пояснення
Ці методичні рекомендації повинні допомогти організаторам змагань, національним
ФА, конфедераціям та ФІФА у прийнятті рішень щодо того, що може бути розміщено
на екіпіровці гравців.

Правило 4 – Екіпірування гравців
6. Порушення та санкції
Додано текст
Гравець, який повертається на поле без дозволу арбітра, повинен бути попередженим, а
якщо гра зупинена, щоб винести попередження, призначається вільний удар з місця, де
був м'яч на момент зупинки гри, за виключенням тих випадків, коли відбулось втручання
і тоді, у цьому випадку, призначається штрафний удар (або одинадцяти метровий удар)
з місця, у якому сталось таке втручання.
Пояснення
Уточнення щодо поновлення гри у випадку, якщо гравець повертається на поле
без необхідного дозволу та втручається (уніфіковано із Правилом 3)

Правило 5 – Арбітр
4. Відео Асистенти Арбітра (VAR) (новий розділ)
Додано текст
Застосування відео асистентів арбітрів (VARs) дозволено лише за умови, що
організатори матчу/змагання виконали вимоги протоколу ВАА , вимоги щодо
застосування цієї системи (як це вказано у посібнику ВАА) і отримали письмовий
дозвіл від IFAB та ФІФА.
Відео асистент арбітра (ВАА) може допомагати арбітру лише у випадках із явною
та очевидною помилкою або у випадках із важливими непоміченими епізодами, що
пов'язані із наступним:
•
•
•
•
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гол /немає голу
був/не був 11-метровий удар
пряма червона картка (але не через отримання другого попередження)
помилкова ідентифікація, коли арбітр виносить попередження або вилучає не
того гравця команди, що скоїла порушення

Допомога з боку Відео Асистента Арбітра (ВАА) буде полягати у перегляді повтору (ів) епізоду. Арбітр приймає остаточне рішення, яке може ґрунтуватись навіть лише
на інформації, що була отримана від ВАА та/або на підставі безпосередньо
переглянутого арбітром змонтованого відеоматеріалу повтору (перегляд на полі).
За виключенням важливого непоміченого епізоду, арбітр (і коли це доречно - польові
офіційні особи матчу) повинен завжди приймати рішення (включаючи рішення не
карати за можливе порушення); це рішення є незмінним, за виключенням того випадку,
коли це було явною та очевидною помилкою.
Перегляд після поновлення гри
Якщо гра була зупинена та поновлена, арбітр має право здійснити перегляд і
застосувати відповідну дисциплінарну санкцію лише у випадку із помилковою
ідентифікацією або порушення, що заслуговує на можливе вилученням, і яке пов'язане із
агресивною поведінкою, плюванням, кусанням або застосуванням надзвичайно
агресивного, образливого та/або лайливого жесту (-ів).
Пояснення
• Включення положень щодо використання арбітром відео допомоги (ВАА)
• Посилання на те, що арбітр має право, навіть у випадках, коли гру вже було
поновлено, використовувати інформацію відео повторів для певних
порушень, що заслуговують на вилучення, та у випадку із помилковою
ідентифікацією.

Правило 5 – Арбітр
5. Екіпіровка арбітра
Інша екіпіровка
Додано текст
Арбітрам та іншим польовим офіційним особам матчу заборонено носити будь-які
ювелірні вироби або користуватися будь-яким іншими електронними пристроями,
включаючи камери.
Пояснення
Уточняється, що арбітрам та іншим польовим офіційним особам матчу заборонено
одягати або використовувати камери.

Правило 6 - Інші офіційні особи матчу
Додано текст (та виправлено)
Інші офіційні особи матчу (два асистенти арбітра, четвертий арбітр, два додаткових
асистенти арбітра та резервний асистент арбітра відео асистент арбітра (ВАА) та
щонайменше один Помічник ВАА (ПВАА)) можуть бути призначені на матчі. Вони
допомагають арбітру проводити матч відповідно до Правил Гри, але остаточне
рішення завжди приймає арбітр.
11/18

Арбітр, асистенти арбітра, четвертий арбітр, додаткові асистенти арбітра та
резервний асистент арбітра є польовими офіційними особами матчу.
ВАА та ПВАА є відеотехнічними офіційними особами матчу і вони, як це визначено
IFAB, у відповідності до протоколу ВАА, допомагають арбітру.
(…)
За виключенням резервного асистента арбітра, польові офіційні особи матчу
допомагають арбітру у (...)
Польові офіційні особи матчу допомагають арбітру інспектувати поле для гри (...)
Пояснення
• Посилання в Правилах на офіційних осіб матчу, які застосовуються в межах системи
ВАА.
Створення різниці між польовими та відеотехнічними офіційними особами матчу.

Правило 6 - Інші офіційні особи матчу
5. Відеотехнічні офіційні особи матчу (новий розділ)
Додано текст
Відео асистент арбітра (ВАА) є офіційною особою матчу, який має право
допомагати арбітру у прийнятті рішення, використовуючи змонтований
відеоматеріал повтору, лише у випадку явної і очевидної помилки або
важливого непоміченого епізоду, що пов'язаний із гол/не гол, був/не був 11метровий удар, прямою червоною карткою (але не через отримання другого
попередження) або у випадку із помилковою ідентифікацією, коли арбітр
виносить попередження або вилучає не того гравця команди, яка скоїла
порушення
Помічник відео асистента арбітра (ПВАА) є офіційною особою матчу, який допомагає
ВАА перш за все шляхом:
• спостереження телевізійного відеоматеріалу в той час, як ВАА зайнятий перевіркою
або переглядом
• ведення записів стосовно епізодів, пов’язаних із ВАА та вирішення будь-яких
технічних або комунікаційних проблем
надання допомоги у спілкуванні ВАА із арбітром, особливо шляхом спілкування із
арбітром в той час, як ВАА здійснює перевірку/перегляд, наприклад, каже арбітру
зупинити гру або почекати із поновленням гри тощо.
ведення записів стосовно "втраченого" часу, коли поновлення гри затримується
через перевірку або перегляд
• передача інформації стосовно рішень, що мають відношення до ВАА , у відповідних
матчах
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Пояснення
Описуються основні обов'язки відеотехнічних офіційних осіб матчу.

Правило 7 – Тривалість матчу
2. Перерва між таймами
Додано текст
(...); дозволено здійснювати короткотривалі зупинки гри (тривалість яких не
повинна перевищувати однієї хвилини) для вживання води у перерві між таймами
додаткового часу.
Пояснення
Задля запобігання того, щоб зупинки для вживання води не ставали паузами для
довготривалих тренерських настанов (для комерційної реклами), їхню тривалість було
обмежено/визначено. Це обмеження не застосовується до зупинок для охолодження
медичного характеру.

Правило 7 – Тривалість матчу
3. Компенсація втраченого часу
Додано текст
В кожному таймі арбітр компенсує час, втрачений з таких причин: (...)
• зупинки для вживання води (тривалість яких не повинна перевищувати
однієї хвилини), або з інших причин медичного характеру, передбачені
регламентом змагань
• затримки, пов’язані із перевірками або переглядами ВАА
Пояснення
Посилання на доданий час за затримки для вживання воді та за перевірки/перегляди
ВАА.
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Правило 10 – Метод визначення результату матчу
3. Серія 11-метрових ударів
Процедура
Додано текст
Воротаря, який не в змозі далі виконувати свої функції до або під час виконання
ударів, може бути замінено (...) але замінений воротар не може брати участь у
подальшій грі та не має права виконувати удар. Якщо воротар вже виконав удар,
то воротар, який його замінює, не має права виконувати удар до наступної серії
ударів
Пояснення
Уточняється, що якщо воротаря було замінено і він вже до цього виконав удар, то
воротар, який вийшов на заміну, не має права виконувати удар у цій серії ударів.

Правило 11 – Положення «поза грою»
2. Порушення положення «поза грою»
Додано текст
Гравець, який перебуває в положенні «поза грою» в момент гри у м’яч або його
торкання* з боку партнера по команді, карається тільки за участь в активній грі,
тобто:
* Під "грою в м'яч" або "торканням", слід розуміти перший контакт з ним.
Пояснення
Уповільнена зйомка показує помітну різницю між першим та останнім контактом із
м’ячом, і тому визначення точного моменту, коли "ударили" по м'ячу ("зіграли") є
необхідним при оцінці положення "поза грою".

Правило 12 – Ігрові порушення (фоли) та неналежна поведінка

1. Штрафний удар
Додано текст
Штрафний удар призначається, якщо гравець скоює будь-яке з
наступних порушень: (...)
• кусає або плює у суперника будь-кого
• кидає предмет у м'яч, суперника або офіційну особу матчу, або контактує з
м’ячом предметом, що тримається у руці
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Текст вилучено
Гра рукою в м’яч
• дотик до м’яча предметом, що тримає рука (одяг, щиток, тощо), є порушенням
• удар кинутим предметом по м’ячу (бутса, щиток, тощо) є порушенням
Пояснення
• Посилання на кусання (рідкісне порушення), яке є порушенням, що заслуговує
на покарання у вигляді штрафного удару (воно також присутнє у порушеннях,
що караються вилученням).
• Кидання предмету у м'яч або завдання удару по м'ячу предметом, що
тримається у руці, було віднесено до окремої категорії порушень і вони не є вже
частиною "гри рукою" і тому воротар може бути покараний за таку поведінку у
власній штрафній площі.

Правило 12 – Ігрові порушення (фоли) та неналежна поведінка

2. Вільний удар
Текст виправлено
Вважається, що воротар контролює м'яч, коли:
м'яч перебуває між руками або між (...) або воротар доторкнувся до м'яча будь-якою
частиною рук, за винятком ситуації, коли м’яч випадково відскочив від воротаря або
Пояснення
Воротарі часто невдало намагаються зловити/утримати/зупинити або відбити м'яч,
але через те, що це є “навмисним” торканням рукою (-ами) м'яча, який вони технічно
контролювали, - тому вони його не можуть підбирати. В Правилах це було зроблено
ненавмисно і це не було вимушеною мірою; виключення слова "випадково" уточнює
положення цього Правила.
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Правило 12 – Ігрові порушення (фоли) та неналежна поведінка

3. Дисциплінарні заходи
Перевага
Текст виправлено
Якщо арбітр не зупиняє гру у випадку переваги в момент порушення, коли потрібно
застосувати попередження / вилучення під час зупинки гри, таке попередження /
вилучення треба застосувати, коли м’яч вийде з гри наступного разу, за винятком
ситуацій, коли через наявність очевидної можливість забити гол "завершується
взяттям воріт", гравцю виноситься попередження за неспортивну поведінку.
Пояснення
Якщо арбітр застосовує перевагу через ЗОГМ і гол було забито - це є ЖК, але технічно,
якщо взяття воріт не відбулось, Правила кажуть, що потрібно давати ЧК. Це ніколи не
застосовувалось і це не сприймається як щось чесне тому, що застосування переваги
насправді означає, що очевидна гольова можливість залишається; а значить ЖК є
найбільш справедливою санкцією, незалежно від того, чи відбулось, чи ні взяття воріт.

Правило 12 – Ігрові порушення (фоли) та неналежна поведінка

4. Дисциплінарні заходи
Порушення, що караються попередженням
Додано текст
Гравець отримує попередження за: (...)
• вхід до Площі Перегляду для Арбітра (ППА)
неодноразове використання жесту "перегляд" (екрану ТВ)
(…)
Запасний або замінений гравець отримує попередження за: (…)
• вхід до Площі Перегляду для Арбітра (ППА)
неодноразове використання жесту "перегляд" (екрану ТВ)
Якщо було скоєні два окремих порушення, які заслуговують на попередження (навіть в
безпосередній часовій близькості між собою), то обидва попередження повинні бути
винесені; наприклад, якщо гравець виходить на поле без необхідного дозволу і вчиняє
безросудливі дії або зриває перспективну атаку порушенням/грою рукою тощо.
Пояснення
• Включення входу до площі перегляду арбітра (ППА) або неодноразового
вживання жесту "перегляд" (ТВ) до списку порушень, що заслуговують на
попередження
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•

Уточняється, що саме повинен зробити арбітр, коли відбуваються 2 окремих
порушення, які заслуговують на попередження (ЖК), які можуть бути пов'язані
між собою, особливо, коли будь-хто входить на поле без дозволу (в тих випадках,
коли він потрібний) і потім скоює порушення, що заслуговує на попередження.
Цей принцип застосовується також до порушень, що караються вилученням.

Правило 12 – Ігрові порушення (фоли) та неналежна поведінка

3. Дисциплінарні заходи
Порушення, що караються вилученням
Додано текст
Гравець, запасний або замінений гравець має бути вилучений з поля, якщо скоїв будьяке з наступних порушень: (...)
• кусає або плює у будь-кого
• входить до пункту відео-оператора (ПВО)
Пояснення
Включення кусання та входу до ПВО до порушень, що заслуговують на вилучення.

Правило 12 – Ігрові порушення (фоли) та неналежна поведінка

4. Поновлення гри після фолу (порушення) або неналежної поведінки
Порушення, що заслуговують на вилучення
Додано текст
Якщо м’яч перебуває у
грі: (...)
Якщо порушення було скоєне за межами поля проти гравця, запасного, заміненого
гравця або офіційного представника їхньої власної команди, гра поновлюється
вільним ударом з місця на обмежувальній лінії, найближчого до місця скоєння
порушення
Якщо гравець торкається м'яча предметом, що тримає у руці (бутса, щиток,
тощо), гра поновлюється штрафним ударом (11-метровим ударом).
Пояснення
Уточняється:
• як поновлюється гра, якщо гравець скоїв порушення за межами поля (м'яч у
грі) проти будь-кого з власної команди (включаючи офіційного
представника команди).
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•

що кидання предмету у м'яч або завдання удару по м'ячу предметом, що
тримається у руці, є окремою категорією порушень і вони не є вже частиною
"гри рукою"; і, як наслідок, воротар може бути покараний за таку поведінку у
власній штрафній площі.

Правило 13 - Штрафні та вільні удари
1. Типи штрафних/вільних ударів
Додано текст
Штрафний або вільний удар призначається на користь команди суперника гравця,
запасного, заміненого або вилученого гравця , або офіційного представника команди, який
скоїв порушення.
Пояснення
За деякі порушення Правилами дозволено карати штрафним/вільним ударом запасних,
замінених та вилучених гравців, офіційних представників команд.

Правило -15 - Вкидання
1. Процедура
Текст виправлено
На момент звільнення від м'яча, гравець, який виконує вкидання, повинен:
• стояти перебувати у стоячому положенні обличчям до поля для гри
Пояснення
Уточняється, що для виконання вкидання гравець повинен перебувати у стоячому
положенні, тобто перебування на колінах або сидіння недозволені.
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