Всім Національним Футбольним Асоціаціям та Конфедераціям
Циркуляр № 15
Цюрих, 11 березня 2019 р.
SEC/2019-C279/bru
133-тє Щорічне Загальне Засідання (AGM) (ЩЗЗ) Міжнародної Ради Футбольних
Асоціацій (The IFAB) - рішення
Шановне Панство,
133-тє ЩЗЗ The IFAB відбулось в Абердині, Шотландія, 2 березня 2019 року під головування
Президента НА Шотландії, пана Алана МакРае. Детальна інформація щодо основних рішень
та обговорень зазначені нижче (починаючи з 2-ої сторінки); протокол засідання для
ознайомлення буде належним чином викладені на сайті www.theifab.com.
З метою забезпечення початку підготовки до застосування змін без затримок та задля
допомоги із перекладом Правил Гри іншими мовами, всі зміни було викладено англійською
мовою у супровідному документі, Правила Гри 2019/2020 рр. - Зміни та роз'яснення, який
також знаходиться на http://www.theifab.com/document/for-football-bodies.
Редакція Правил Гри 2019/20 рр. невдовзі, ще до їхньої появи у друкованому вигляді у
травні/червні цього року, буде доступна для завантаження на нашому веб-сайті англійською,
французькою, німецькою та іспанською мовами.
Як завжди, кожній конфедерації та національній ФА буде надіслано п'ять друкованих
примірників Правил Гри 2019/20 рр., а також кожній національній ФА буде надіслано по
одному примірнику для кожного її арбітра та асистента арбітра ФІФА.
Попереднє замовлення додаткових копій Правил Гри 2019/20 рр. можна оформити в інтернетмагазині на сайті http://theifab.com/shop починаючи з 12 березня 2019 р. Для того, щоб
забезпечити необхідною кількістю примірників, а також гарантувати помірну ціну, 3
швейцарських франка за примірник, вам слід розмітити ваше замовлення щонайпізніше до
12 квітня 2019 р.
Після підтвердженні вашого замовлення ви отримаєте фактуру з інструкцією щодо оплати.
Примітка. пізнє розміщення замовлення потенційно може призвести збільшення витрат на
виробництво і тому ціна за примірник може бути вищою.
1. Правила Гри 2018/19 рр.
ЩЗЗ було приємно чути про те, що зміни до Правил Гри 2018/19 р. були сприйняті схвально і
особливо приємно відмітити те, що дозвіл використовувати електронне та комунікаційне
обладнання у технічній площі не створив ще більших проблем. The IFAB закликає офіційних
представників команд використовувати у належний спосіб це обладнання і дотримуватись
положень Правила 4.
2. Правила Гри 2019/20 рр.
Ціла низка змін до Правил Гри 2019/20 рр. була схвалена у відповідності до основних цілей
стратегії play fair (“грай чесно”): покращення поведінки гравців та підвищення рівня поваги,

збільшення ігрового часу, бажання зробити гру більш справедливою та привабливою; точні
формулювання змін можна дізнатись із супровідного документу - Правила Гри 2019/2020 рр.
- Зміни та роз'яснення.
Всі зміни є обов'язковим для виконання у товариських матчах та матчах змагань, що
відбуватимуться починаючи з або після 1 червня 2019 р.; в змаганнях, що починаються до 1
червня 2019 р. дозволяється їхнє безпосереднє негайне застосування або дозволяється
застосувати відстрочку їхнього застосування до, але не пізніше, початку нового сезону
змагань.
а. Поточні експерименти
ЩЗЗ взяв до уваги відгуки щодо дворічного експерименту стосовно змін у Правилах, метою
яких є покращення іміджу гри та/або зменшення втрат часу на заміни та виконання 11метрових ударів. Зміни до Правил були схвалені у відношенні до трьох з цих експериментів:
•
•

•

Правило 3 - гравець, якого замінюють повинен залишити поле у найближчій до нього
точці на обмежувальній лінії, окрім випадків, коли арбітр дозволить гравцю
швидко/негайно залишити його через середню лінію
Правило 5 - зараз арбітри будуть показувати жовті картки (ЖК) та (ЧК) офіційним
представникам команд, які є винними у неналежній поведінці — В Правилах Гри
перелічені основні порушення, що заслуговують на винесення ЖК/ЧК; якщо
порушника неможливо встановити, ЖК/ЧК отримує старший тренер, який
знаходиться у технічній площі
Правила 13 та 16 - штрафні/вільні удари для команди, що захищається, у власній
штрафній площі - вважається, що м'яч увійшов у гру як тільки, по ньому завдали
удару ступнею і він почав рухатись; вимогу, згідно якої раніше він повинен був
залишити межі штрафної площі перш, ніж до нього торкнеться будь-який гравець,
було прибрано

Експеримент із зміненим порядком виконання серії 11-метрових ударів, також відомий як
схема “АВ-ВА”, не мав успіху тому, що футбол за соєю сутністю є простою грою і тому
традиційний формат “АВ-АВ” не було змінено.
b. Правило 8 - Початок та Поновлення гри: спірний м'яч
Поточна процедура розіграшу спірного м'ячу є незадовільною тому, що вона часто
призводила до конфронтацій або до штучно створених поновлень, які експлуатувались у
нечесний спосіб, наприклад, вибивання м'яча за межі поля для вкидання у глибину на
частину поля суперника.
Нова процедура для розіграшу спірного м'яча не буде містити компоненту змагальності —
м'яч буде розігруватись лише для одного гравця, а всі інші гравці повинні перебувати ні
відстані щонайменш 4 м (4.5 ярдів) від нього. Потім гра буде продовжена як завжди, тобто,
м'яч назад суперникам не віддається.
Якщо гру було зупинено, коли м'яч перебував або коли відбувся останній дотик до нього у
штрафній площі, м'яч буде розіграно для воротаря команди, що захищається. В усіх інших
випадках, м'яч буде розіграно для одного з гравців команди, яка останньою торкнулась м'яча,
у місці де воно відбулось.
с. Правило 12 — Ігрові порушення (фоли) та неналежна поведінка
Гра рукою, можливо, є найбільш незрозумілою сферою у правилах Гри і цей брак ясності
призводить до плутанини, непослідовності та протиріччя.

Правила стосовно фолів та поза грою були покращені шляхом зміщення фокусу з “наміру”
(ментальний аспект) до “результату” (фізичний аспект) і такі ж самі зміни були застосовані
до ситуацій із ненавмисною грою рукою. Тому, в той час, як навмисна гра рукою залишилась
порушенням, то зараз в Правилах більш ясно прописано чи було скоєно порушення в
ситуаціях, коли м'яч випадково торкається руки/кисті.
Виходячи з цього, гравця буде покарано, коли м'яч торкається його руки/кисті, якщо:
• його рука кисть знаходиться над рівнем плечей (за виключенням випадків, коли
відбулась навмисна гра) тому, що гравець ризикує тим, що його рука/кисть перебуває у
цьому неприродньому положенні
• тіло гравця було неприродньо збільшено і тому, шляхом відведення його руки/кисті
від його тіла, було нечесно створено більшу перешкоду
• гол було забито безпосередньо після контакту руки/кисті із м'ячем (навіть якщо це
сталось випадково)
• гравець заволодіває/отримує контроль над м'ячем від власної руки/кисті (навіть якщо
це сталось випадково) і потім забиває гол або створює гольову можливість
Проте, за виключенням ситуацій зазначених вище, гравця як правило не буде покарано, коли
м'яч торкається його руки/кисті, якщо:
• коли м'яч відлітає від тіла самого гравця або від тіла іншого гравця (обох команд),
який знаходились поруч тому, що майже не існувало можливості уникнути контакту із
м'ячем
• гравець падає і його рука/кисть перебуває між власним тілом та поверхнею поля для
опори
d. Інші пропозиції що внесення змін до Правил
Під час ЩЗЗ було схвалено ряд інших змін до Правил, а саме:
• Якщо виконавець 11-метрового удару отримав травму і йому надається медична
допомога, то він/вона має право залишитись на полі та виконати 11-метровий удар
(Правило 5)
• Команда, яка виграє жереб може вибрати виконання початкового удару (Правило 8)
• Якщо сталось порушення, що заслуговує ЖК/ЧК, але команда, що не вчинила
порушень, швидко розігрує штрафний/вільний удар, арбітр може відкласти винесення
ЖК/ЧК до наступної зупинки гри (Правило 12)
• Якщо захист вибудовує стінку з трьох або більше гравців, то гравці команди, що
атакує, повинні знаходитись на відстані щонайменш 1 м від такої стінки — призначає
вільний удар, якщо вони порушують це положення (Правило 13)
• В момент виконання 11-метрового удару воротар повинен перебувати на (а не за і не
перед) лінії воріт і в момент удару в нього одна ступня повинна бути на лінії воріт (або
над нею, якщо він підстрибує) (Правило 14)
е. Додаткові поправки та роз'яснення
Також були схвалені інші роз'яснення до Правил Гри, в т.ч. наступні:
•
•
•

Дозволяється використовувати багатокольорову/із викрійкою верхню натільну білизну,
якщо вона однакова із рукавом футболки (Правило 4)
Пояснення різниці між зупинкам для охолодження та для вживання води (Правило 7)
Якщо воротар спробує звільнитись від м'яча після вкидання або навмисної передачі з
боку партнера по команді і таке звільнення було невдалим, воротар має право взяти
м'яча до рук (Правило 12)

•

ЖК виноситься за неправомірне святкування голу (наприклад, шляхом зняття
футболки, взбирання на огорожу), навіть якщо гол було не зараховано (Правило 12)

3. Подальший розвиток
Під час ЩЗЗ були обговорені подальші кроки щодо стратегії play fair (“грай чесно”) і було
отримано інформацію щодо електронного додатку Правил Гри (для iOS та Android), а також
щодо онлайнових Правил Гри “Challenge” (“Виклик”), що є новим навчальним інструментом
для арбітрів та інструкторів.
4. Система Відео Асистент Арбітра (ВАА)
ЩЗЗ отримало оновлену інформацію щодо глобального застосування ВАА, в т.ч. з Програми
Допомоги та Схвалення (IAAP, а також щодо успішного застосування ВАА під час
Чемпіонату Світу ФІФА у Росії.
Учасникам ЩЗЗ було приємно, що ними були прийняті рішення, які сприяють тому, щоб гра
та її перегляд приносили більше задоволення, і які до того ж відповідають трьом основним
стовпам стратегії The IFAB play fair (“грай чесно”)
The IFAB є надзвичайно вдячною за численні пропозиції та підтримку, які походили з різних
сегментів футбольного світу, і які допомогли Правилам Гри еволюціонувати та зробити
футбол, від масових до міжнародних змагань, більш чесним, доступним та таким, що
приносить задоволення. Ми продовжимо наші глобальні консультації для того, щоб Правила
Гри перебували на захисті чесності та морально-етичних аспектів на полі для гри.
Дякуємо за увагу. Будь ласка, в разі виникнення питань або необхідності надіслати запит,
зв'яжіться із нами.
З повагою,
The IFAB
[підпис]
Лукас Бруд
Секретар
Додатки: як вказано
Копія: ФІФА
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Вступ
Загальний огляд змін до Правил Гри
Зміни до Правил Гри 2019/2020 рр. - текст та пояснення

Вступ
Під час 133-ої Щорічної Загального Засідання Міжнародної Ради Футбольних Асоціацій
(IFAB), що відбулась 2 березня 2019 року в Абердині, Шотландія, було схвалено ряд
поправок та роз'яснень до Правил Гри 2019/20 рр. Було ухвалено три зміни, яким передувало
2 роки експериментів, що проводились у всьому світі:
• введення жовтих та червоних карток за неналежну поведінку з боку офіційних
представників команд
• гравець, якого замінюють, залишає поле, перетинаючи обмежувальну лінію у
найближчій до нього точці
• при виконанні удару від воріт та штрафних/вільних ударах для команди, що
захищається, у власній штрафній м'яч входить у гру, як тільки по ньому було завдано
удару (його можна розіграти до того, як він залишить штрафну площу)
Інші зміни охоплюють наступне: було підібрано чіткіше формулювання щодо гри рукою,
гравці команди, що атакує, повинні перебувати щонайменш на відстані 1 м від захисної
стінки, при виконанні 11-метрового удару воротар повинен лише однією ступнею перебувати
на лінії воріт, а також було створено нову процедуру розіграшу спірного м'яча (в т.ч. при
призначені спірного м'яча через влучання м'яча у офіційну особу матчу, який потім потрапляє
у ворота, у ситуаціях із зміною володіння м'ячем та початком перспективної атаки).
Цей документ містить основні зміни та роз’яснення, а також точні формулювання щодо змін
у кожному Правилі, але в ньому не враховані деякі редакторські зміни (напр. новий порядок
крапок, що позначають пункти тощо), проте все це буде враховано та позначено у самій книзі
Правила Гри 2019/20 рр. Цей документ є в наявності також на веб-сайті IFAB
(www.theifab.com), на якому також розміщено більш стисла версія цього документу
“Правила Гри 2019/20 рр - Стислий огляд”, в якому робиться загальний огляд лише
найзначніших змін. Текст Правил Гри 2019/20 рр. англійською, французькою, німецькою та
іспанською мовами буде доступний для завантаження у другій половині травня цього року на
веб-сайті IFAB, на якому також буде розміщено новий “електронний додаток Правила Гри
IFAB” (IFAB Laws of the Game app).
Всі зміни набирають чинності з 1 червня 2019 р. Змагання, що починаються до цієї дати,
мають право застосовувати їх з самого початку цих змагань, з ухваленої дати під час таких
змагань (напр. після міжсезонної паузи) або відкласти їх застосування до дати початку
наступного сезону таких змагань.

Вступ
Нагадування
IFAB та ФІФА хотіли б усім нагадати про два дуже важливих аспекти гри:
•
•

Капітани
Правилами Гри встановлено, що капітани певним чином є відповідальними за
поведінку власних команд — очікується, що капітани використовуватимуть цю
відповідальність, спрямовуючи її на заспокоєння/вчинення позитивного впливу на
поведінку гравців власної команди, особливо, за наявності ситуацій
сумнівного/конфронтаційного характеру, в яких беруть участь суперники або офіційні
особи матчу

•
•

Повага до арбітрів
Гравці повинні поважати (виконувати) рішення арбітрів та інших офіційних осіб
матчу
Повага до Правил Гри та офіційних осіб матчу, які застосовують Правила, є
найважливішим аспектом справедливості та іміджу футболу.

•

Позначки
Основні зміни Правил підкреслені; текст, що було видалено позначається наступним чином:
замах
ЖК = жовта картка (попередження); ЧК = червона картка (вилучення)
Загальний огляд змін до Правил Гри
Нижче наводиться простий опис головних змін/роз’яснень.
Правило 3
• Гравець, якого замінюють повинен залишити поле у найближчій до нього точці на
обмежувальній лінії, окрім випадків, коли арбітр вкаже інше
Правило 4
• Верхня натільна білизна може бути багатокольоровою/із викрою лише в тому випадку,
коли вона однакова із рукавом основної футболки.
Правило 5
• Арбітр не має права змінити рішення про поновлення гри після того, як гру було
поновлено, але, за деяких обставин, він може винести ЖК/ЧК за попередні епізоди
• Якщо арбітр залишає поле для здійснення перегляду ВАА або для того, щоб
повернути знову на поле гравців після завершення тайму, рішення все ще може бути
змінено
• Офіційним представникам винним у неналежній поведінці може бути винесена
ЖК/ЧК; якщо порушника неможливо встановити, ЖК/ЧК отримує старший тренер,
який знаходиться у технічній площі
• Якщо було призначено 11-метровий удар, то його виконавцю може бути надана
медична допомога або здійснена оцінка його стану і він може залишитись на полі та
виконати 11-метровий удар
Правило 7
• Роз'яснення різниці між зупинкам для охолодження та для вживання води

Правило 8
• Команда, яка виграє жереб має право обрати початковий удар
• Спірний м'яч — м'яч розігрується для воротаря (якщо гру було зупинено у штрафній
площі) або для одного з гравців команди, яка осатанію торкнулась м'яча у місті
остання дотику до нього; всі інші гравці (обох команд) повинні перебувати ні відстані
щонайменш 4 м (4.5 ярдів) від м'яча
Правило 9
• Якщо м'яч торкається арбітра (або іншої офіційної особи матчу) та потрапляє у
ворота, володіння м'ячем переходить до іншої команди або починаються атакувальні
дії, розігрується спірний м'яч
Правило 10
• Воротар не може забити гол, кидаючи м'яч, який потрапляє в ворота суперника
Правило 12
• Текст щодо гри рукою було переписано задля досягнення більшої
ясності/послідовності, були надані чіткі методичні рекомендації для випадків, коли
застосовується покарання за ненавмисну гру рукою
• Підтверджується те, що всі випадки порушень із неправомірною грою рукою з боку
воротаря у власній штрафній площі не караються ЖК/ЧК
• Якщо після вкидання з-за бокової лінії або у випадку навмисної передачі з боку
партнера по команді, воротар невдало завдасть удару ступнею по м'ячу або зробить
таку спробу, щоб звільнитись від нього та ввести його в гру, то він потім має право
взяти його до рук
• Арбітр має право взяти паузу із винесення ЖК/ЧК до наступної зупинки гри, якщо
команда, що не вчинила, порушень швидко виконає штрафний/вільний удар і створить
гольову можливість
• ЖК за неправомірне святкування голу залишається і виноситься навіть в тому
випадку, якщо гол було не зараховано
• Список порушень, за які застосовуються усні зауваження/ЖК/ЧК для офіційних
представників командою
• Всі порушення вербального характеру караються вільним ударом
• Удар ногою по предмету карається так само, як і кидання ним
Правило 13
• Після виконання вільного удару, арбітр може припинити демонстрацію сигналу
вільного удару, якщо ясно, що гол не буде забито безпосередньо після нього (напр., з
більшості ВУ, призначених з приводу поза грою).
• Для ситуацій, коли команда, що захищається, виконує вільний/штрафний удар у
власній штрафній площі, вважається, що м'яч у грі з того моменту, коли по ньому було
завдано удару ступнею і він явно рухається; при цьому він необов'язково повинен
залишити межі штрафної площі
• Коли вибудовується захисна стінка щонайменш з 3-ьох гравців, всі гравці команди, що
атакує, повинні знаходитись щонайменш на відстані 1 м від такої стінки; якщо вони
порушують цю вимогу, то це карається вільним ударом
Правило 14
• стійки воріт, поперечина та сітки не повинні рухатись в момент виконання 11метрового удару, а воротар не повинен торкатись їх
• В момент виконання 11-метрового удару, щонайменш частина однієї ступні воротаря
повинна перебувати на або розташовуватись над лінією воріт; не можна стояти за
лінією

•

Якщо порушення було вчинено після того, як арбітр подав сигнал для виконання 11метрового удару, але удару не було завдано, то його виконання повинно бути
повторене після винесення ЖК/ЧК

Правило 15
• Суперники повинні перебувати на відстані щонайменш 2 м від місця на боковій лінії, з
якого буде виконано вкидання навіть, якщо гравець, який його виконує, перебуває за
лінією

Правило16
•

При виконання удару від воріт, вважається, що м'яч було уведено в гру тоді, коли по
ньому було завдано удару ступнею і він явно рухається; при цьому він необов'язково
повинен залишити межі штрафної площі

Зміни до Правил Гри 2019/2020 рр. текст та пояснення
гравець - текст видаляється
залишити - текст додається
Правило 3 - Гравці
3. Процедура заміни
Текст виправлено
Для заміни гравця запасним гравцем, повинні бути виконані такі умови:
• (...)
• гравець, якого замінюють:
• гравець, якого замінюють, отримує дозвіл арбітра залишити поле для гри, за
виключенням випадків, коли він вже знаходився за його межами, і він зобов'язаний
залишити його, перетнувши обмежувальну лінію у найближчій до нього точці на ній,
за виключенням випадків, коли арбітр вкаже гравцю на те, що він може залишити
поле безпосередньо та негайно на середній лінії або в іншому місці (наприклад, з
причин дотримання громадського порядку/безпеки або через травму)
• гравець, якого замінюють, не зобов’язаний залишати поле на середній лінії і не має
права брати участь у подальшій грі, за винятком випадків, коли дозволяється
застосовувати зворотні заміни зобов'язаний негайно попрямувати до технічної площі
або до роздягальні, за винятком випадків, коли дозволяється застосовувати зворотні
заміни
• якщо гравець, якого мають замінити, відмовляється залишити поле, гра не зупиняється
Пояснення
Для того, щоб припинити марнування часу з боку гравця, якого замінюють, і який повільно
залишає поле через точку на середній лінії (що не є вимогою Правила), натомість, зараз
гравець зобов'язаний залишити його через найближчу до нього точку (як у випадку із
травмою) на обмежувальній лінії, за виключенням випадку, коли арбітр вкаже щось інше,
наприклад, якщо гравець в змозі залишити поле на середній лінії за наявності проблем,
пов'язаних із громадським порядком/безпекою, або якщо гравець залишає поле на ношах. Для
того, щоб уникнути проблем із запасними гравцями, глядачами або офіційними особами
матчу, гравець зобов'язаний негайно прямувати до технічної площі або до роздягальні.
Гравець, який порушує дух (принципи) цього Правила повинен бути покараний за
неспортивну поведінку, тобто, за затримку поновлення гри.
Правило 4 - Екіпірування гравців
3. Кольори
Додано текст
Верхня натільна білизна повинна бути:
• одного з кольорів однакового із основним кольором рукава футболки або
• з викрійкою/кольорами, яка (-і) точно повторює (-ють) рукав футболки
Пояснення
Зараз виробники виготовляють верхню натільну білизну із викрійкою, рукава якої є
однаковими із рукавами основних футболок; це повинно бути дозволено тому, що це
допомагає офіційним особам матчу у прийнятті рішення
4. Інша екіпіровка (обладнання)
Електронні системи та системи спостереження (EPTS)
Текст вилучено

Професіональний стандарт буде застосовано у перехідний період до 1 червня 2019 року.
Наступна позначка вказує на те, що (...)
Пояснення
Строк переходу закінчується 1 червня 2019 р.
Правило 5 - Арбітр
2. Рішення арбітра
Текст виправлено
Арбітр не може змінити рішення про поновлення гри, зрозумівши, що воно помилкове, або за
порадою іншої офіційної особи матчу, якщо гру було поновлено або арбітр подав сигнал про
закінчення завершення першого або другого тайму (включаючи тайми додаткового часу) та
залишив поле для гри або завершив матч. Проте, якщо в кінці тайму, арбітр залишає поле
для гри для того, щоб підійти до Площі Перегляду для Арбітра (ППА) або для того, щоб
дати вказівку гравцям повернутись на поле для гри, то це не перешкоджає тому, щоб
рішення було змінено щодо епізоду, який стався до завершення тайму.
За виключенням положень, зазначених у п. 12.3 Правил Гри та в Протоколі ВАА, в тому
випадку, якщо інша офіційна особа матчу виявила та спробувала повідомити про порушення
арбітра ще до поновлення гри, то після того, як гру було поновлено, можуть бути винесені
лише дисциплінарні санкції; поновлення гри, що пов'язане із санкцією, не застосовується.
Пояснення
• слово terminated “закінчення” є непростим для перекладу - abandoned “припинення”
краще
• Якщо, в кінці тайму, арбітр прямує до ППА або до гравців, щоб сказати їм про
необхідність повернутись на поле, перегляд та рішення може бути змінено в тому
випадку, якщо порушення сталось до завершення тайму
• Іноді офіційна особа матчу підказує/повідомляє про порушення, що заслуговує на
ЖК/ЧК (наприклад АА подає сигнал прапорцем про агресивну поведінку не на м'ячі),
але арбітр не бачить/не чує підказку/повідомлення аж до того моменту, коли гру вже
було поновлено. Арбітр все ще має можливість вжити відповідний дисциплінарний
захід, але власне саме поновлення, що було пов'язане із порушенням, застосованим
бути не може.
3. Права та обов'язки
Дисциплінарні заходи
Додано текст
Арбітр:
Застосовує заходи до офіційних представників команди, які діють неналежним чином, і
вилучити їх попереджає, виносить жовту картку як попередження або червону картку як
вилучення з поля для гри та території безпосередньо навколо поля в т.ч. з технічної площі;
якщо неможливо визначити порушника, то санкція застосовується до старшого тренера,
який знаходиться у технічний площі. Офіційний медичний працівник команди, який скоїв
порушення, що заслуговує відсторонення вилучення, може залишитись, якщо (...).
Пояснення
Експеримент із застосуванням ЖК/ЧК за неналежну поведінку з боку офіційних
представників команд був успішним і на всіх рівнях було виявлено багато переваг, в т.ч. для
молодих арбітрів, які мають справу із “складними” дорослими тренерами. Якщо немає

можливості визначити порушника, найстаршому з офіційних представників команди у
технічній площі (зазвичай це головний тренер) буде винесена ЖК/ЧК (як особі, яка
відповідає за інших офіційних представників команди).
3. Права та обов'язки
Травми
Додано текст
• Травмованому гравцю не можна надавати допомогу на полі (...). Винятками з вимоги
залишити поле для гри є лише наступні випадки, коли:
• (...)
• було призначено 11-метровий удар і його буде виконувати саме травмований гравець
Пояснення
Несправедливо, якщо виконавець матиме потребу в оцінці/наданні допомоги, а потім йому
доведеться залишити поле і він не зможе виконати 11-метровий удар.
Правило 7 — Тривалість матчу
3. Компенсація втраченого часу
Текст виправлено
В кожному таймі арбітр компенсує час, втрачений з наступних причин:
• зупинки для вживання води (тривалість яких не повинна перевищувати однієї
хвилини), або з інших причин медичного характеру, передбачені регламентом змагань
• зупинки медичного характеру, передбачені регламентом змагань, наприклад, зупинки
для вживання води (тривалість яких не повинна перевищувати однієї хвилини) та
зупинки для охолодження (від дев'яноста секунд до трьох хвилин)
Пояснення
В інтересах безпеки гравців положення регламенту змагань можуть дозволяти за певних
погодних умов (наприклад, висока вологість та температура) зупинки для охолодження від
дев'яноста секунд до трьох хвилин) з метою зниження температури тіла; ці зупинки
відрізняються від зупинок для вживання води (максимальна тривалість яких — одна
хвилина), які є спрямованими на регідратацію.
Правило 8 — Початок та поновлення гри
1. Початковий удар
Текст виправлено
• підкидається монета і команда, яка виграє жереб, отримує право вибирати ворота, які
вона буде атакувати під час першого тайму обирає або які ворота вона атакує під час
першого тайму, або право здійснити початковий удар
• в залежності від зазначеного вище вибору, їхні суперники або виконують початковий
удар, або вирішують які ворота вони будуть атакувати в першому таймі
• команда, яка виграє жереб, яка обирає які ворота вона буде атакувати у першому
таймі, виконує початковий удар на початку другого тайму
Пояснення
Нещодавні зміни до Правил Гри зробили процедуру виконання початкового удару більш
динамічною (наприклад, існує можливість забити гол безпосередньо з початкового удару) і
капітани, які виграють жереб, часто звертаються із проханням надати їм право початкового
удару.

1. Початковий удар
Порушення та санкції
Текст виправлено
Якщо гравець, який виконав початковий удар, вдруге торкнеться м'яча перш, ніж до нього
торкнеться інший гравець, призначається вільний удар або, за навмисну порушення у вигляді
гри рукою, призначається штрафний удар.
Пояснення
Зміну було внесено задля досягнення однорідності із переформулюванням поняття гра рукою
у Правилі 12.
2. Спірний м'яч
Процедура
Новий текст
• Спірний м'яч розігрується для воротаря команди, що захищається, у власній
штрафній площі, якщо у момент зупинки гри:
• м'яч перебував у штрафній площі або
• останнє торкання до м'яча відбулось у штрафній площі
• В усіх інших випадках, арбітр розігрує спірний м'яч для одного з гравців команди, яка
останнім торкнулась м'яча у місці, в якому його останній раз торкнувся гравець,
стороння особа або, як це зазначено у пункті 9.1. Правил Гри, офіційна особа матчу.
• Всі гравці (обох команд) повинні перебувати на відстані щонайменше 4 м (4.5 ярдів)
від м'яча до того часу, поки він не увійде в гру.
М’яч вважається у грі в той момент, коли він торкається поверхні поля.
Будь-яка кількість гравців може брати участь у боротьбі за м'яч (в тому числі, воротарі);
арбітр не може приймати рішення, хто саме може брати участь у боротьбі за м’яч, або щодо
результату цієї боротьби.
Пояснення
Поточна процедура розіграшу спірного м'яча часто призводить до “штучно створеного”
поновлення, яким несправедливо зловживають (наприклад, шляхом вибиття м'яча за межі
поля з метою його вкидання у глибину частини поля суперника), або до агресивної
конфронтації. Повернення м'яча команді, що зіграла останньою, відновлює те, що було
“втрачено” на момент зупинки гри, за виключенням ситуацій у штрафній площі, у якій
простіше повернути м'яча воротарю. Задля запобігання набуття несправедливої вигоди, всі
гравці обох команд, за виключенням гравця, який отримує м'яча, повинні знаходитись на
відстані щонайменше 4 м (4.5 ярдів) від м'яча.
Правило 9 - М'яч у грі та не у грі
1. Вихід м'яча з гри
Текст виправлено
Вважається, що м’яч вийшов з гри, якщо:
• (...)
• він торкнувся офіційної особи матчу, залишився на полі для гри і:
• команда розпочинає перспективну атаку або
• м'яч безпосередньо потрапляє у ворота або
• володіння м'ячем переходить до іншої команди
В усіх цих випадках, гра поновлюється спірним м'ячем.
Пояснення
Це несправедливо, коли команда отримує вигоду або забиває гол через те, що м'яч влучив у
офіційну особу матчу, особливо в арбітра.

2. М'яч у грі
Текст виправлено
Вважається, що м'яч весь час знаходиться у грі, коли він торкається офіційної особи матчу
та навіть коли він відскакує від офіційної особи матчу, від стійки воріт, поперечини або
кутового флагштоку та залишається в межах поля на полі для гри.
Пояснення
За виключенням випадків, зазначених у п. 9.1. Правил Гри, вважається, що м'яч знаходиться у
грі, коли він торкається офіційної особи матчу.
Правило 10 - Визначення результату матчу
1. Зарахування
Текст виправлено
Гол зараховується (...) за умови, що команда, яка забиває гол, не скоїла порушення.
Якщо воротар кидає м'яча і він безпосередньо потрапляє у ворота суперника, призначається
удар від воріт.
Пояснення
Зміну було внесено задля досягнення однорідності із переформулюванням поняття гра рукою
у Правилі 12.
Правило 12 — Ігрові порушення (фоли) та неналежна поведінка
1. Штрафний удар
Текст виправлено
• навмисно порушення у вигляді гри рукою (за винятком воротаря в межах власної
штрафної площі)
Пояснення
Зміну було внесено задля досягнення однорідності із переформулюванням поняття гра рукою
у Правилі 12.
1. Штрафний удар
Гра рукою в м'яч
Гра рукою означає навмисні дії гравця шляхом дотику до м’яча рукою або кистю.
Необхідно враховувати наступне:
• рух руки до м’яча (а не м’яча до руки)
• відстань між суперником і м'ячем (несподіваний м'яч)
• положення руки не обов'язково означає, що відбулося порушення
Гравець скоїв порушення, якщо він:
• навмисно торкається м'яча власною рукою/кистю, включаючи рух руки/кисті до м'яча
• заволодіває/отримує контроль над м'ячем після того, як він торкнувся його
руки/кисті, і потім:
• забиває гол у ворота суперника
• створює гольову можливість
• забиває гол у ворота суперника безпосередньо власною рукою/кистю, навіть якщо це
сталось випадково, включаючи воротаря
Зазвичай, це вважається порушенням, коли гравець:
• торкається м'яча власною рукою/кистю, коли:
• рука/кисть неприродньо збільшує об'єм його тіла
• рука/кисть знаходиться вище/поза межами рівня плечей (за винятком випадків, коли
гравець навмисно грає у м'яч, який потім торкається його руки/кисті

Зазначені вище порушення вважаються такими навіть, якщо м'яч торкається руки/кисті
гравця безпосередньо після його контакту з головою або тілом (включаючи ступню) іншого
гравця, який знаходиться поруч.
За виключенням зазначених вище порушень, зазвичай, не є порушенням, коли м'яч торкається
руки/кисті гравця:
• безпосередньо після контакту з власною головою або тілом (включаючи ступню)
цього ж гравця
• безпосередньо після контакту з головою або тілом (включаючи ступню) іншого
гравця, який знаходиться поруч.
• якщо рука/кисть перебуває близько до тіла і неприродньо не збільшує об’єм тіла
• коли гравець падає і рука/кисть опиняється між тілом та поверхнею поля, але при
цьому вона не витягнута вбік або вертикально від тіла
Пояснення
Для визначення поняття гра рукою потрібна більша ясність, особливо у тих ситуаціях, коли
ненавмисна гра рукою є порушенням. Переформулювання походить та наслідує цілий ряд
принципів:
• футбол не сприймає гол, який було забито рукою (навіть випадково)
• футбол очікує, що гравця буде покарано за гру рукою, якщо він заволодіває/здобуває
контроль над м'ячем від руки і отримує більшу вигоду, наприклад, забиває гол або
створює гольову можливість
• коли гравець падає природньо, що він для опори виставляє руку між власним тілом та
поверхнею поля
• коли рука/кисть знаходиться вище рівня плечей — це є рідко її “природнім”
положенням і гравець ризикує, коли його рука/кисть займає таке положення, навіть у
русі
• якщо м'яч відскакує від тіла самого гравця або від іншого гравця (будь-якої з команд),
який знаходиться поблизу, на руку/кисть, часто неможливо уникнути контакту з
м'ячем.
1. Штрафний удар
Гра рукою в м'яч
Текст виправлено
Воротар так само обмежений у грі рукою, за межами власної штрафної площі як і будь-який
інший гравець. У власній штрафній площі, воротар не може бути винним у порушенні,
пов’язаному з грою рукою, що призводить до призначення штрафного удару або будь-якого
пов’язаного з цим покарання, але може бути покараним за порушення, пов’язане з грою
рукою, що призводить до призначення вільного удару. Якщо воротар грає рукою в м'яч в
середині власної штрафної площі в ситуаціях, коли це заборонено робити, призначається
вільний удар, але дисциплінарна санкція не застосовується.
Пояснення
Воротарі не мають права грати руками в м'яч у власній штрафній площі після навмисної
передачі або після вкидання, що було виконано їхнім партнером по команді, або після того, як
вони звільнились від м'яча. Якщо вони вчинили зазначене, призначається вільний удар, але це
і всі інші неправомірні ситуації із грою рукою не призводять до застосування дисциплінарних
санкцій, навіть якщо це призводить до зриву перспективної атаки, зриву очевидної гольової
можливості або перешкоджає голу.

1. Вільний удар
Текст виправлено
Вільний удар призначається, якщо воротар у власній штрафній площі скоює будь-яке з
наступних порушень:
• контролює м'яч руками рукою/кистю довше шести секунд перш, ніж звільнитись від
нього
• торкається м'яча руками рукою/кистю, після того, як звільнився від м'яча та перш, ніж
інший гравець доторкнувся до нього
• торкається м'яча рукою/кистю, за виключенням випадків, коли воротар явно завдав
удару по ньому ступнею або намагається зробити це для того, щоб звільнитись та
ввести його в гру, після того, як:
• партнер по команді, стопою, навмисно спрямував м'яч воротарю
• отримав м'яч безпосередньо після вкидання з-за бокової лінії партнером по команді.
Пояснення
• Включення “руки/кисті” приводить до досягнення однорідності тексту із іншими
частинами Правила, в яких йдеться про гру рукою.
• Коли воротар явно завдає удару ступнею або намагається завдати такого удару по
м'ячу, то це вказує на відсутність в нього наміру зіграти рукою, і таким чином, якщо
намагання звільнитись виявилось безуспішним, воротар має право зіграти рукою в
м'яч, не вчиняючи при цьому будь-якого порушення
3. Дисциплінарні заходи
Текст виправлено
Якщо, до виходу на поле для гри до початку матчу, гравець або офіційний представник
команди скоїв порушення, що карається вилученням з поля, арбітр має право заборонити
такому гравцю або офіційному представнику команди приймати участь у грі (див. Правило
3.6); арбітр повинен вказати у рапорті про будь-яку іншу неналежну поведінку
Гравець або офіційний представник команди, який скоїв порушення, що карається
попередженням або вилученням, на полі для гри або за його межами щодо суперника,
партнера по команді, офіційного представника команди або будь-якої іншої особи, або
порушення інших положень Правил гри, отримує покарання відповідно до характеру
порушення.
Тільки гравцю, запасному, або заміненому гравцю або офіційному представнику команди
можна пред’явити червону або жовту картку.
Пояснення
Зараз, червоні та жовті картки можуть бути пред'явлені і офіційним представникам команд
(див. правило 5).
3. Дисциплінарні заходи
Затримка поновлення гри з метою пред'явлення картки
Додано текст
Якщо арбітр вирішив попередити або вилучити з поля гравця, гра не повинна бути поновлена
до винесення покарання, за виключенням випадків, коли команда, що не вчинила порушення,
здійснює швидке виконання штрафного/вільного удару, має явну гольову можливість і
арбітр ще не розпочав процедуру застосування дисциплінарної санкції. Санкція
застосовується при наступній зупинці гри; якщо порушенням було зрив очевидної гольової
можливості для команди суперника, то порушнику виноситься попередження.
Пояснення
Так сталось, що випадково, атаку було зупинено порушенням, що карається попередженням
або вилученням, і команда, що атакує, здійснює швидке виконання штрафного/вільного
удару, який відновляє “втрачену” атаку; це буде явно несправедливим, якщо ця “нова атака

буде зупинена через винесення ЖК/ЧК. Проте, якщо арбітр відволікся на команду, що скоїла
порушення, розпочавши процедуру винесення ЖК/ЧК, здійснення швидкого виконання
вільного удару заборонено. У випадку із ЗОГМ, гравець попереджається, а не вилучається
тому, що атаку було знову поновлено (так само, як і у випадку із перевагою при ЗОГМ).
3. Дисциплінарні заходи
Порушення, що заслуговують попередження
Святкування голу
Додано текст
Гравця слід попередити, навіть коли гол не було зараховано, якщо:
(...)
Пояснення
Попередження за неналежне святкування голу застосовується навіть тоді, коли гол було не
зараховано, тому, що наслідки (безпека, імідж гри тощо) є такими самими, як із голом, що
було зараховано.
3. Дисциплінарні заходи
Порушення, що заслуговують вилучення
Текст виправлено
Гравець, запасний або замінений гравець має бути вилучений з поля, якщо скоїв будь-яке з
наступних порушень:
• перешкоджає голу або зриває очевидну гольову можливість команди суперника
навмисною грою рукою порушенням у вигляді гри рукою (...)
Пояснення
Зміну було внесено задля досягнення однорідності із переформулюванням поняття гра рукою
у Правилі 12.
3. Дисциплінарні заходи
Перешкоджання голу або зрив очевидної гольової можливості
Текст виправлено
Якщо гравець перешкоджає голу або зриває очевидну гольову можливість команди суперника
порушенням у вигляді навмисної гри рукою, він вилучається з поля незалежно від місця де
було скоєно це порушення.
Пояснення
Зміну було внесено задля досягнення однорідності із переформулюванням поняття гра рукою
у Правилі 12.
3. Дисциплінарні заходи
Офіційні представники команд
Текст виправлено
Якщо було скоєне порушення, а порушника не можливо ідентифікувати, санкція
застосовується до старшого тренера, присутнього у технічній площі
Усне зауваження
Зазвичай, за наведені нижче порушення, слід застосовувати усне зауваження; неодноразові
або відверті порушення у вигляді:
• наявності ситуації із винесенням попередження або вилученням
• виходу на поле для гри у чемній/неконфронтаційній манері

•
•
•

відсутності співпраці із офіційною особою матчу, наприклад, ігнорування
вказівок/вимог асистента арбітра або четвертого арбітра
незначної/малоактивної незгоди (у вигляді слів або дій) із рішенням
випадкового залишення меж технічної площі без вчинення іншого порушення

Попередження
Попередження застосовується у наступних випадках (але не обмежуючись випадками
наведеним нижче):
• явне/настирливе порушення меж технічної площі власної команди
• затримка поновлення гри з боку власної команди
• навмисний вхід до технічної площі команди суперника (неконфронтаційного
характеру)
• незгода у вигляді слів або дій, включаючи наступне:
• кидання/штовхання ногами пляшок з напоями або інших предметів
• рухи, що явно демонструють неповагу до офіційної (-их) особи (осіб) матчу,
наприклад, саркастичне рукоплескання
• вхід до Площі Перегляду для Арбітра (ППА)
• надмірні/настирливі жести для застосування червоної або жовтої картки
• надмірна демонстрація жесту ТВ для домагання перегляду ВАА
• рухи або дії, здійснені у провокативній або підбурюючій манері
• настирлива неприйнятна поведінка (в т.ч. систематичні порушення, що
заслуговують усного зауваження)
• демонстрація неповаги до гри
Вилучення
Вилучення застосовується у наступних випадках (але не обмежуючись випадками наведеним
нижче):
• затримка поновлення гри, що здійснюється командою суперника, наприклад,
утримування м'яча, його вибивання, перешкоджання пересуванню гравця
• навмисне залишення технічної площі з метою:
• демонстрації незгоди у відношенні до або сперечання з офіційною особою матчу
• дії, здійснені у провокативній або підбурюючій манері
• вхід до технічної площі команди суперника (ворожого або конфронтаційного
характеру)
• навмисне кидання/штовхання ногами предметів, що потрапляють на поле
• вихід на поле для того, щоб:
• вступити у конфлікт із офіційною особою матчу (в т.ч. в перерві між таймами та
після завершення основного часу гри)
• втрутитись в гру, дії гравця команди суперника або офіційної особи матчу
• вхід до пункту відео-оператора (ПВО)
• поведінка із застосуванням фізичної сили (в т.ч. плювання або завдання ударів) або
така, що є ворожою, у відношенні до гравця, запасного гравця, офіційного
представника команди суперника, офіційної особи матчу, глядачів або до будь-якої
іншої особи (наприклад, до хлопчиків/дівчат, які подають м'ячі, офіційних осіб з
питань безпеки або офіційних осіб організаторів змагань тощо)
• отримання другого попередження в одному матчі
• використання агресивних, образливих або лайливих виразів та/або жестів
• застосування недозволеного електронного або комунікаційного обладнання та/або
демонстрація неналежної поведінки в результаті використання електронного або
комунікаційного обладнання
• агресивна поведінка

Пояснення
Правильне застосування ЖК/ЧК за неналежну поведінку, що демонструють офіційні
представники команд, буде сприяти включенню основних порушень, що караються усним
зауваженням/ЖК/ЧК, до Правил Гри.
4. Поновлення гри після ігрових порушень (фолів) або неналежної поведінки
Текст виправлено
(...)
Якщо м’яч перебуває у грі і гравець скоїв порушення фізичного характеру в межах поля для
гри, проти:
суперника – вільний або штрафний удар або 11-метровий удар
партнера по команді, запасного, заміненого, вилученого гравця, офіційного представника
команди або офіційної особи матчу – штрафний удар або 11- метровий удар
будь-якої іншої особи – «спірний м’яч»
Всі порушення вербального характеру караються вільним ударом.
Пояснення
Підтверджуються різні види поновлення гри при порушеннях фізичного характеру, а всі
порушення вербального характеру, навіть якщо вони спрямовані на офіційну особу матчу,
караються вільним ударом
4. Поновлення гри після ігрових порушень (фолів) або неналежної поведінки
Текст додано
Якщо порушення було скоєне за межами поля гравцем 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.
Пояснення
Роз'яснюється, що для призначення вільного удару, порушення повинно бути скоєне гравцем
проти партнера по команді або проти офіційного представника, запасного гравця його/її ж
команди.
4. Поновлення гри після ігрових порушень (фолів) або неналежної поведінки
Текст виправлено
Якщо гравець, який перебуває в межах або за межами поля для гри, кидає або завдає удару
ступнею по предмету (окрім м'яча, що знаходиться у грі), спрямовуючи його у гравця
команди суперника, або кидає або завдає удару ступнею по предмету (включаючи м’яч),
спрямовуючи його у гравця, запасного, заміненого або вилученого гравця, офіційного
представника команди суперника або в офіційну особу матчу, або у м'яч, що знаходиться у
грі, гра поновлюється штрафним ударом ...
Пояснення
Удар ступнею по предмету, що було спрямовано у будь-кого або у м'яч, карається так само, як
кидання предмету.
Правило 13 — Штрафні та вільні удари
1. Типи штрафних/вільних ударів
Сигнал щодо виконання вільного удару
Текст додано
Піднятою над головою рукою арбітр вказує на виконання вільного удару; цей жест продовжує
демонструватись, доки удар не буде виконаний і інший гравець не торкнеться до м’яча, або

доки м’яч не вийде з гри або буде явно зрозуміло, що не існує можливості безпосередньо
забити гол.
Пояснення
Багато вільних ударів виконується досить далеко від воріт команди суперника (наприклад ВУ
призначені через поза грою) для того, щоб безпосередньо з них було забито гол; в цих
випадках, арбітру потрібно лише продовжити демонструвати сигнал, доки не буде виконано
удар тому, що бігти і одночасно демонструвати сигнал — це нелегка справа.
2. Процедура
Текст виправлено
штрафні та вільні удари за порушення за участю гравця, який виходить, повертається на поле
для гри або залишає його без дозволу арбітра, виконуються з місця, де перебував м’яч, коли
арбітр зупинив гру. Проте, якщо гравець залишив поле в результаті ігрових дій і скоїв
порушення за межами поля для гри щодо іншого гравця, гра поновлюється
штрафним/вільним ударом з місця на обмежувальних лініях, найближчого до місця скоєння
порушення; у ситуаціях із порушеннями, коли гра поновлюється штрафним ударом,
призначається 11-метровий удар, якщо порушення сталося в межах штрафної площі команди
порушника
Пояснення
Текст було виправлено задля досягнення однорідності із іншими частинами Правил Гри.
2. Процедура
Текст виправлено
М'яч:
• перебуває у грі, коли після удару ногою він явно рухається, за винятком штрафного /
вільного удару на користь команди, яка захищається у власній штрафній площі, коли
м’яч перебуває у грі і його вибивають безпосередньо за межі штрафної площі.
Пояснення
Експеримент, за якого при виконанні штрафного / вільного удару командою, яка захищається,
у власній штрафній площі, вважається, що м'яч перебуває у грі, як тільки у нього зіграли
ногою і він не покинув межі штрафної площі, призвів до більш швидкого та конструктивного
поновлення гри. Суперники повинні залишатись за межами штрафної площі і щонайменше
на відстані 9,15м від м’яча, доки він не увійде у гру. Такі ж самі зміни були внесені і до “Удар
від воріт” (див. Правило 16).
2. Процедура
Текст додано
Доки м’яч не буде у грі, всі гравці команди суперника повинні перебувати:
• на відстані, щонайменше 9,15 м (10 ярдів) від м’яча, якщо тільки (...)
• за межами штрафної площі при виконанні штрафних/вільних ударів зі штрафної
площі команди суперника
У випадках, коли три або більше гравців команди, що захищається, утворюють “стінку”,
гравці команди, що атакує, повинні залишатись на відстані щонайменш 1 м (1 ярд) від такої
“стінки”, доки м'яч не буде у грі.

Пояснення
Перебування нападників дуже близько або навіть у захисній “стінці” при виконанні
штрафного / вільного удару дуже часто призводить до проблем із управлінням та
марнуванням часу. Для нападників не існує жодного правомірного тактичного виправдання
для перебування у “стінці” і їхня присутність йде у розріз із “духом гри” та дуже часто це
призводить до завдання шкоди іміджу самої Гри.
3. Порушення та санкції
2. Порушення та санкції
Текст додано (після 1-ого параграфу)
(...) за затримку поновлення гри.
Якщо при виконанні штрафного / вільного удару, гравець команди, що атакує, перебуває на
відстані меншої за 1 м (1 ярд) від стінки, що складається з трьох або більше гравців,
команди, що захищається, призначається вільний удар.
Пояснення
Підтверджується такий вид поновлення гри у випадку, коли гравець команди, що атакує,
наближається до стінки на відстань меншу за 1 м.
3. Порушення та санкції
Текст виправлено
Якщо під час виконання штрафного/вільного удару, який виконується у зі штрафній площі
команди, яка захищається, будь-які гравці команди суперника перебувають в цій штрафній
площі (...), торкнеться або вестиме боротьбу за м’яч до того, як його торкнеться інший
гравець він увійде у гру, то такий штрафний/вільний удар повторюється.
Якщо під час виконання штрафного/вільного удару з власної штрафної площі командою, яка
захищається, м’яч не виходить безпосередньо за межі штрафної площі, удар повторюється.
Пояснення
Підтверджується такий вид поновлення гри у випадку із наведеною вище ситуацією.
3. Порушення та санкції
Текст виправлено
Якщо гравець, який ввів м'яч у гру, вдруге доторкнувся до м'яча перш, ніж це зробив інший
гравець, арбітр призначає вільний удар, а якщо гравець, який вів м’яч у гру, навмисно зіграв
рукою скоює порушення у вигляді гри рукою:
(...)
Пояснення
Підтверджується такий вид поновлення гри у випадку із наведеною вище ситуацією.
Правило 14 - Одинадцятиметровий удар
1. Процедура
Текст додано
М’яч повинен лежати нерухомо на 11-метровій позначці, а стійки воріт, поперечина та
сітка воріт не повинні рухатись.
(...)
Воротар, який захищає ворота, повинен залишатися на лінії воріт, обличчям до гравця, який
виконує удар, між стійками воріт, не торкаючись до стійок воріт, поперечини або сітки
воріт, доки не буде виконаний удар по м’ячу.
(...)

Гравець, який виконує 11-метровий удар, повинен спрямувати м’яч вперед; дозволяється
виконувати удар п’яткою за умови, що м’яч рухатиметься вперед.
В момент удару по м'ячу, щонайменше частина однієї ступні воротаря, який захищає
ворота, повинна торкатись, або розташовуватись над одній лінії із лінією воріт.
Пояснення
Арбітр не повинен подавати сигнал на виконання 11-метровго удару, якщо воротар
торкається стійок воріт, поперечини або сітки, або якщо вони рухаються, наприклад через те,
що воротар завдав удару ногою по ним/або тряснув їх
Воротарям не дозволяється стояти перед або за лінією. Дозвіл воротарю лише однією
ступнею торкатись лінії воріт (або при стрибку — розташовувати її паралельно до лінії
воріт), є більш практичним підходом тому, що так простіше визначити чи обидві ступні не
перебувають на лінії. Через те, що гравець, який виконує 11-метровий, удар може спіткнутись
під час розбіжки, логічним є те, що воротар може виставити одну ногу вперед на
випередження удару.
2. Порушення та санкції
Текст додано
Коли арбітр подав сигнал на виконання 11-метрового удару, удар повинен бути виконаний;
якщо його не було виконано, арбітр має право вжити дисциплінарних заходів перш, ніж
знову подати сигнал для повтору удару.
Пояснення
Якщо порушення сталось після того, як арбітр подав сигнал про виконання 11-метрового
удару, але удару не було виконано, штрафний /вільний удар не призначається тому, що м'яч не
було введено в гру; застосовується необхідний дисциплінарний захід.
2. Порушення та санкції
Текст виправлено
• гравець, який його виконав, вдруге доторкнувся до м'яча, перш ніж це зробить інший
гравець:
• призначається вільний удар (або штрафний удар за навмисну порушення у вигляді гри
рукою)
Пояснення
Зміну було внесено задля досягнення однорідності із переформулюванням поняття гра рукою
у Правилі 12.
Правило 15 - Вкидання
1. Процедура
Текст виправлено
Всі суперники повинні стояти на відстані щонайменше 2 м (2 ярди) від місця на боковій ліній,
у якому має виконуватись вкидання.
Бокова лінія
Пояснення
Це перекриває ситуації, коли гравець виконує вкидання на певній відстані від бокової лінії.
2. Порушення та санкції
Текст виправлено

Якщо, після введення м'яча у гру, гравець, який виконує вкидання, знову торкається м'яча,
перш ніж це зробить інший гравець, призначається вільний удар; якщо гравець, який виконує
вкидання, навмисно грає рукою скоює порушення у вигляді гри рукою: (...)
Пояснення
Зміну було внесено задля досягнення однорідності із переформулюванням поняття гра рукою
у Правилі 12
Правило 16 - Удар від воріт
1. Процедура
Текст виправлено
• М'яч у грі, коли залишає штрафну площу ввійшов у гру, коли, після удару ногою, він
явно рухається.
Пояснення
Експеримент, за якого при виконанні штрафного / вільного удару командою, яка захищається,
у власній штрафній площі, вважається, що м'яч перебуває у грі, як тільки у нього зіграли
ногою і він не покинув межі штрафної площі, призвів до більш швидкого та конструктивного
поновлення гри. Це зменшило втрату/марнування часу, в т.ч. зруйнувало тактику марнування
часу у ситуаціях, коли захисник навмисно грає у м'яч перш, ніж той вийде за межі штрафної
площі, знаючи, що все, що за це буде - так це повтор удару від воріт. Суперники повинні
залишатись за межами штрафної площі, доки м'яч не увійде у гру.
2. Порушення та санкції
Текст виправлено
Якщо м'яч не залишає межі штрафної площі або гравець доторкнувся до нього, перш ніж м'яч
залишить межі штрафної площі, удар від воріт повторюється.
Пояснення
Див. вище (Правило 16.1)
2. Порушення та санкції
Текст виправлено
Якщо гравець, який ввів м'яч у гру, вдруге доторкнувся до м'яча перш, ніж це зробив інший
гравець, арбітр призначає вільний удар, а якщо гравець, який вів м’яч у гру, навмисно зіграв
рукою скоює порушення у вигляді гри рукою: (...)
Пояснення
Зміну було внесено задля досягнення однорідності із переформулюванням поняття гра рукою
у Правилі 12.
2. Порушення та санкції
Текст виправлено
Якщо під час виконання удару від воріт, будь-які гравці команди суперника перебувають в
цій штрафній площі, оскільки не встигли залишити її, арбітр продовжує гру. Якщо
суперник, який перебуває у штрафній площі, (...), торкнеться або вестиме боротьбу за м’яч до
того, як його торкнеться інший гравець він увійде у гру, то такий удар від воріт повторюється.
Пояснення
Підтвердження того, що повинен робити арбітр, коли суперник перебуває у штрафній площі
в момент виконання удару від воріт.

Правило 17 - Кутовий удар
2. Порушення та санкції
Текст виправлено
Якщо гравець, який ввів м'яч у гру, вдруге доторкнувся до м'яча перш, ніж це зробив інший
гравець, арбітр призначає вільний удар, а якщо гравець, який вів м’яч у гру, навмисно зіграв
рукою скоює порушення у вигляді гри рукою:
Пояснення
Зміну було внесено задля досягнення однорідності із переформулюванням поняття гра рукою
у Правилі 12.

ВАА Протокол
Вирішальні для матчу рішення/епізоди, що можуть бути переглянуті
Нижче наведені категорії рішень/епізодів, які можуть бути переглянуті у випадку ймовірної
явної та очевидної помилки або у випадку важливого непоміченого епізоду:
а. Гол/немає голу
Порушення скоєні командою, яка забила гол, під час фази атакувальних дій, які завершились
взяттям воріт, включаючи наступне:
• Порушення з боку команди, що атакувала, під час підготовки до або під час взяття
воріт (гра рукою, ігрове порушення (фол) тощо)
• поза грою: положення та порушення
• вихід м'яча з гри до взяття воріт
• рішення був/не був гол
• порушення скоєне воротарем та/або гравцем, який виконує удар, при виконанні 11метрового удару або порушення скоєне нападником або захисником, які безпосередньо
беруть участь в ігрових діях, коли м'яч при виконанні 11-метрового удару відскакує
від стійки, поперечини або воротаря
b. Є/немає 11-метрового удару
• Порушення з боку команди, що атакувала, у підготовчій фазі до епізоду із 11-метровим
ударом (гра рукою, ігрове порушення (фол), поза грою тощо)
• вихід м'яча з гри до епізоду
• місце скоєння порушення (в межах або за межами штрафної площі)
• 11-метровий удар було призначено неправильно
• не було покарано порушення, що заслуговувало на 11-метровий удар
• порушення скоєне воротарем та/або гравцем, який виконує удар, при виконанні 11метрового удару
• порушення скоєне нападником або захисником, який безпосередньо бере участь в
ігрових діях, коли м'яч при виконанні 11-метрового удару відскакує від стійки,
поперечини або воротаря
Пояснення
Було спрощено текст та були перенесені ключові моменти тому, що порушення, що
відбуваються при виконанні 11-метрового удару, відносяться до епізодів пункту “Гол/немає
голу”
Процедури
Початкове рішення
Текст виправлено
Якщо при порушенні асистент арбітра робить пазу із подачею сигналу прапорцем, то він
повинен підняти його, якщо команда, що атакувала, забиває гол, якщо призначається 11метровий удар, штрафний/вільний удар, кутовий удар або вкидання, або якщо після
завершення початкової атаки володіння м'ячем зберігається; в усіх інших ситуаціях, асистент
арбітра приймає рішення чи піднімати чи ні прапорець в залежності від вимог гри
Пояснення
Роз'яснюються ситуації, коли асистент арбітра повинен підняти “із паузою” прапорець через
рішення, що має бути прийняте у найближчим часом

Процедури
Перевірка
Текст виправлено
• ВАА має право перевірити змонтований відеоматеріал (повтору) на звичайній
швидкості (...) або для прийняття рішення щодо навмисності чи було скоєне порушення
у вигляді гри рукою.
Перегляд
Текст виправлено
• для суб'єктивних рішень, наприклад, щодо інтенсивності єдиноборства, що містило
ігрове порушення (фол), втручання при поза грою, при оцінці критеріїв гри рукою
(положення, намір тощо), часто є доцільним саме перегляд на полі (ПНП)
(...)
• Арбітр має право звернутись із проханням надати різні (...) або для прийняття рішення
щодо навмисності чи було скоєне порушення у вигляді гри рукою гри рукою
Пояснення
Зміну було внесено задля досягнення однорідності із переформулюванням поняття гра рукою
у Правилі 12.
Гравці, запасні гравці та офіційні представники команд
Текст виправлено
(...)
• Гравець / запасний / замінений гравець / офіційний представник команди, який
надмірно демонструє жест "ТВ" або входить до ППА попереджається
• Офіційному представнику команди, який неодноразово демонструє жест "ТВ" або
входить до ППА, робиться офіційне усне зауваження (або, у випадку можливості
застосування жовтих та червоних карток для офіційних представників команди, він
попереджається)
• Гравець / запасний / замінений гравець / офіційний представник команди, який увійде
до ПВО, вилучається; офіційний представник команди, який увійде до ПВО,
вилучається з технічної площі.
Пояснення
Внаслідок змін у положеннях Правил 5 та 12, робиться посилання на ЧК/ЖК для офіційних
представників команд

