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Artykuł 1 – Pole Gry

Reprodukcja, zarówno stała jak i świetlna,
przedstawiająca logo lub emblematy FIFA, federacji
kontynentalnych,
związków
narodowych,
organizatorów rozgrywek, klubów lub innych
organizacji jest zabroniona podczas trwania gry: na
polu gry, siatkach bramkowych i powierzchniach
przez nie ograniczonych, na bramkach, drzewcach
chorągiewek.
Są
dozwolone
na
flagach
umocowanych na drzewcach.

Artykuł 3 – Zawodnicy

Zawody nie mogą być rozpoczęte lub kontynuowane, jeśli choć
jedna z drużyn ma w swoim składzie mniej niż siedmiu
zawodników.

Wyjaśnienie:
Dotychczasowe rekomendacje IFAB dotyczące minimalnej liczby
zawodników, przy której można kontynuować zawody, stały się
przepisem. Liczba ta jest tożsama z minimalną liczbą zawodników,
która może rozpocząć mecz.

Artykuł 3 – Zawodnicy
Zawodnik rezerwowy może wznowić grę w każdy przewidziany
przez Przepisy Gry sposób, ale musi wcześniej wejść na pole gry.

Wyjaśnienie
Zawodnik rezerwowy wchodzący na boisko po wymianie, może
wykonać każde wznowienie gry, włącznie z rzutem rożnym i
wrzutem. Poprzednie sformułowanie mogło błędnie sugerować, że
grę powinien wznowić jeden z jego współpartnerów a zawodnik
rezerwowy będzie mógł dokonywać dopiero kolejnych wznowień.

Artykuł 3 – Zawodnicy

Jeżeli zgłoszony zawodnik rezerwowy rozpoczyna grę zamiast
zgłoszonego zawodnika i sędzia nie został poinformowany o tej
zmianie: • sędzia zezwala zgłoszonemu zawodnikowi
rezerwowemu, aby kontynuował grę…

Wyjaśnienie
Tekst ten wyjaśniał i wyjaśnia, że jeżeli zawodnik wpisany do
wyjściowego składu zostaje „zastąpiony” przez zawodnika
rezerwowego przed rozpoczęciem zawodów to „zastąpiony”
zawodnik staje się zawodnikiem rezerwowym wpisanym do
protokołu. Jest bardziej logiczne, że staje się to w momencie
rozpoczęcia meczu a nie w momencie wejścia „zastępującego”
zawodnika rezerwowego na boisko.

Artykuł 3 – Zawodnicy

Jeżeli gra została przerwana z powodu obecności na boisku
osoby, która wpływała na przebieg gry , a tą osobą, była: osoba
funkcyjna, zawodnik rezerwowy, wymieniony lub wykluczony –
sędzia wznowi grę rzutem wolnym bezpośrednim lub rzutem
karnym.

Wyjaśnienie
Narasta problem zawodników rezerwowych/osób funkcyjnych
wkraczających na pole gry w celu przeszkodzenia w prowadzeniu
akcji przeciwnikowi, w tym pozbawianie przeciwnika bramki. Takie
zachowanie jest ewidentnie nie fair i stosowniejszą karą za to jest
rzut wolny bezpośredni (względnie rzut karny).

Artykuł 3 – Zawodnicy

Jeżeli piłka zmierza w kierunku bramki, a działanie osoby
funkcyjnej, zawodnika rezerwowego, wymienionego, wykluczonego
lub osoby niepożądaanej nie ma wpływu na możliwość zagrania
piłki przez zawodnika drużyny broniącej, to taka bramka jest
uznana, jeżeli piłka wpadnie do bramki (nawet jeżeli piłka została
zagrana przez osobę, która weszła na pole gry), chyba że piłka
wpadła do bramki drużyny przeciwnej.

Wyjaśnienie
Ta zmiana, zgodnie z duchem „fair play”, oznacza, że jeżeli próba
pozbawienia bramki nie powiodła się, sędzia może uznać taką
bramkę.

Artykuł 3 – Zawodnicy
Zawodnik, który został wykluczony:
• przed oddaniem sędziemu protokołu – nie może zostać wpisany
do tego protokołu, bez względu na to, jaką funkcję miałby pełnić,
• po oddaniu sędziemu protokołu i przed rozpoczęciem meczu –
może zostać zastąpiony w podstawowym składzie przez
zgłoszonego zawodnika rezerwowego. W jego miejsce nie można
dopisać nowego zawodnika rezerwowego. Liczba wymian, do
której jest uprawniona drużyna, nie zostaje pomniejszona,
• po rozpoczęciu zawodów – nie może zostać zastąpiony.

Art. 4 – Ubiór zawodników

•

Jakakolwiek taśma lub inny materiał na getrach (zakrywający
getry) musi być w takim samym kolorze jak getry
Poniżej ZAKAZANE warianty:

Art. 4 – Ubiór zawodników

•

Liga polska – ZŁY przykład: zawodnicy użyli taśmy w kolorze
getrów, ale nie osłonili białych skarpet…

Art. 4 – Ubiór zawodników

•

•

Zawodnicy użyli taśmy w kolorze getrów…

Gospodarze w getrach
biało-niebieskich, drużyna gości
– w biało-pomarańczowych…

Art. 4 – Ubiór zawodników

•
•
•

Sędziowie będą konsekwentnie to egzekwować!
W razie stwierdzenia nieprawidłowości w tunelu, będą odsyłać
zawodników do szatni dla poprawy ubioru.
W takich sytuacjach odpowiedzialność za ewentualne opóźnienie
rozpoczęcia meczu (transmisja TV!) ponosi wyłącznie klub,
którego zawodnicy nie stawili się
o czasie gotowi do gry.

Art. 4 – Ubiór zawodników

•
•

Zawodnik tracący przypadkowo
buta lub ochraniacz może
kontynuować grę do najbliższej
przerwy w grze
Spodenki mięśniowe mogą być w
głównym kolorze spodenek lub
takim kolorze, jak końcówka
nogawek. Cała drużyna musi
mieć spodenki mięśniowe w tym
samym kolorze.
Ten zawodnik może
mieć „mięśniówki”
seledynowe lub czarne

Art. 4 – Ubiór zawodników

•

Spodenki mięśniowe mogą być w głównym kolorze spodenek lub
takim kolorze, jak końcówka nogawek. Cała drużyna musi mieć
spodenki mięśniowe w tym samym kolorze.

Turniej UEFA Development
(maj 2016, Pruszcz Gd. & Starogard Gd.).
Reprezentacja Białorusi U-16
w nowej kolekcji Adidasa
– ci zawodnicy mogą mieć
spodenki mięśniowe czerwone
lub białe

Art. 4 – Ubiór zawodników

•

Bez zmian pozostały zapisy na temat
termobielizny pod koszulkami
meczowymi – musi być ona w tym
samym kolorze, co główny kolor rękawka
koszulki (bluzy).

Czy ten bramkarz jest ubrany
zgodnie z Przepisami Gry?

Art. 4 – Ubiór zawodników

•

Bez zmian pozostały zapisy na temat
termobielizny pod koszulkami
meczowymi – musi być ona w tym
samym kolorze, co główny kolor rękawka
koszulki (bluzy).

Czy ten bramkarz
jest ubrany
zgodnie
z Przepisami Gry
(zwłaszcza gdy
jego koledzy
mają czerwone
rękawy)?

Art. 4 – Ubiór zawodników

Czy ci zawodnicy
są ubrani zgodnie
z Przepisami Gry?

Art. 4 – Ubiór zawodników

Czy ci zawodnicy są ubrani zgodnie z
Przepisami Gry?
Dopuszczenie pomarańczowych
podkoszulek, zwłaszcza
w zestawieniu z granatowymi strojami
rywali, to dobry przykład zastosowania
przez sędziego spirit of the game

Art. 4 – Ubiór zawodników

•

Powrót zawodnika do gry po poprawie/zmianie ubioru:
→ po sprawdzeniu ubioru przez jednego z sędziów
(również asystenta lub 4.sędziego)
→ może być w czasie gry (tak jak z powrotem po kontuzji)
- oczywiście po uzyskaniu zgody sędziego

Artykuł 5 – Sędzia
Sędzia ma władzę do podejmowania sankcji dyscyplinarnych od momentu wejścia na
pole gry na przedmeczowe sprawdzanie boiska, aż do czasu opuszczenia pola gry po
zakończeniu zawodów (włącznie z rzutami z punktu karnego). Jeżeli przed wejściem na
pole gry, przed rozpoczęciem zawodów, zawodnik popełni przewinienie karane
wykluczeniem, sędzia ma władzę, żeby nie dopuścić winnego zawodnika do gry (patrz
Artykuł 3.6); każde inne niewłaściwe postępowanie sędzia opisze jedynie w
sprawozdaaniu.

Wyjaśnienie
Nowe zapisy dokładnie precyzują, kiedy rozpoczyna się władza sędziego.
Dotychczasowe zapisy powstały w czasach, gdy nie było przedmeczowej rozgrzewki,
drużyny nie wchodziły razem na pole gry itd. Logiczne jest, że jeżeli dwóch zawodników
pobiło się w tunelu lub podczas rozgrzewki przedmeczowej, to nie można dopuścić ich
do gry (wiązałoby się to z ryzykiem utraty kontroli nad zawodami i nie byłoby dobre dla
wizerunku gry).Podczas przedmeczowej inspekcji pola gry sędzia może np. nakazać
zmianę oznakowania i wtedy już rozpoczyna się okres, w którym rozpoczyna się władza
sędziego, również do wykluczania zawodników. Przewinienia niekarane wykluczeniem
zostaną umieszczone w sprawozdaniu, jako że przed meczem nie wolno udzielać
żółtych kartek i nie mogą one być „przenoszone” do zawodów (patrz również pkt. 12.8).

Artykuł 5 – Sędzia
Sędzia ma władzę pokazywania żółtych i czerwonych kartek od
momentu wejścia na pole gry w celu rozpoczęcia meczu aż do
końca zawodów, włączając w to okres przerwy między połowami,
dogrywkę
i
serię
rzutów
z
punktu
karnego.

Wyjaśnienie
Doprecyzowanie (w świetle pkt. 5.4), że sędzia może pokazywać
czerwone i żółte kartki, dopiero od wejścia na pole gry przed
rozpoczęciem zawodów.

Artykuł 5 – Sędzia
(…) Zawodnik kontuzjowany nie musi opuszczać pola gry po
udzieleniu mu pomocy medycznej jeżeli zawodnik ten doznał
kontuzji na skutek fizycznego ataku, za który przeciwnik został
napomniany lub wykluczony (np. faul wykonany w sposób
nierozważny lub z użyciem nieproporcjonalnej siły), zakładając, że
ocena kontuzji/udzielanie pomocy, zostaną zakończone szybko.
Wyjaśnienie
Ogólnie uznano, że niefair były sytuacje, gdy zawodnik
kontuzjowany w wyniku na tyle poważnego faulu, że wchodziła do
niego obsługa medyczna, musiał opuścić pole gry, a drużyna,
która przewiniła, miała w ten sposób liczebną przewagę (patrz
Praktyczne Wskazówki).

Artykuł 5 – Sędzia
Jeżeli podczas meczu na polu gry pojawi się druga piłka, inny
przedmiot lub zwierzę – sędzia musi:
• przerwać grę (i wznowić rzutem sędziowskim) jedynie wtedy,
gdy wpływa to na grę, chyba że piłka zmierza w kierunku bramki,
a ingerencja ta nie uniemożliwia zawodnikowi drużyny broniącej
zagrania piłki – bramka taka zostaje uznana, jeśli piłka wpadnie
do bramki (nawet jeżeli w związku z tą ingerencją przedmiot ten
miał kontakt z piłką), chyba że piłka wpadła do bramki
przeciwnika.

Artykuł 7 – Czas trwania zawodów
Sędzia dolicza w każdej części zawodów cały stracony czas gry z
powodu:
…..
• udzielania kar dyscyplinarnych
• przerw na uzupełnienie płynów lub zarządzanych z innych
powodów medycznych, dozwolonych przez regulamin rozgrywek.
• każdego innego powodu znacząco opóźniającego wznowienie
gry (np. celebracja zdobycia gola)
Wyjaśnienie
Powyższe stanowią częste powody doliczania czasu. Zwłaszcza
zaakceptowane „przerwy na uzupełnianie płynów” zostały wpisane
do Przepisów, tym samym znajdując w nich umocowanie.

Artykuł 8 – Rozpoczęcie i wznowienie gry
Piłka jest wprowadzona do gry, gdy została kopnięta i wyraźnie
poruszyła się.
Wyjaśnienia
Zniesienie obowiązku zagrania piłki do przodu podczas
rozpoczęcia gry oznacza, że zawodnicy drużyny atakującej nie
muszą stać na połowie przeciwnika (co jest niedozwolone), by
otrzymać piłkę. Tak samo jak w przypadku pozostałych Artykułów,
tak i w tym przypadku piłka musi ewidentnie poruszyć się. Tym
samym dąży się do zaprzestania praktyk, w których wykonawca
dotykał tylko piłki, tym samym niesportowo udając, że wznowienie
gry nie nastąpiło.

Artykuł 8 – Rozpoczęcie i wznowienie gry
Rzut sędziowski
Jeżeli piłka wpadnie do bramki nie dotykając przynajmniej dwóch
zawodników, to grę wznawia się:
• rzutem od bramki, jeżeli piłka wpadnie do bramki przeciwnika,
• rzutem rożnym, jeżeli piłka wpadnie do bramki własnej drużyny.
Wyjaśnienie
Zastąpienie słowa „bezpośrednio” sformułowaniem „nie dotykając
przynajmniej dwóch zawodników” czyni ten zapis jednoznaczny i
jednocześnie spójny z pozostałymi Artykułami.

Artykuł 10 – Wyłanianie zwycięzcy
Z wyjątkiem wymiany za kontuzjowanego bramkarza, tylko
zawodnicy, którzy są na polu gry w chwili zakończenia zawodów
lub znajdują się tymczasowo poza polem gry (kontuzja, poprawa
ubioru itp.) są dopuszczeni do wykonywania rzutów z punktu
karnego.
Wyjaśnienie
Doprecyzowano, że zawodnik, który tymczasowo znalazł się, w
sposób zgodny z Przepisami, poza polem gry (kontuzja, wymiana
sprzętu itd.) może wziąć udział w serii rzutów z punktu karnego,
podobnie jak zawodnik rezerwowy wymieniający bramkarza.

Artykuł 10 – Wyłanianie zwycięzcy
Każda z drużyn odpowiedzialna jest za ustalenie kolejności
wykonywania rzutów karnych z zawodników, którzy dopuszczeni
są do ich wykonywania. Sędziego nie informuje się o wybranej
kolejności.
Jeżeli na koniec meczu, przed rzutami z punktu karnego lub w
trakcie ich wykonywania jedna z drużyn ma większą liczbę
zawodników niż ich przeciwnicy, drużyna ta musi zredukować
liczbę zawodników tak, aby zrównać ją z liczbą zawodników
drużyny przeciwnej. Sędzia musi zostać poinformowany o
personaliach i numerze każdego zawodnika wyłączonego z dalszej
procedury. Żaden w ten sposób wyłączony zawodnik nie może
uczestniczyć w rzutach z punktu karnego (poza sytuacją
wyszczególnioną poniżej).

Artykuł 10 – Wyłanianie zwycięzcy
Rzut karny jest rozstrzygnięty, gdy piłka przestanie się poruszać,
wyjdzie z gry, lub gdy sędzia przerwie grę ze względu na
naruszenie Przepisów.
Rzuty z punktu karnego nie mogą być opóźniane ze względu na
zawodnika, który opuścił pole gry. Rzut takiego zawodnika
zostanie uznany za nietrafiony, jeżeli zawodnik nie powróci na
czas, żeby wykonać swój rzut karny.

Artykuł 11 – Spalony
Zawodnik jest na pozycji spalonej, jeżeli:
• jakakolwiek część głowy, ciała lub nóg jest bliżej linii bramkowej
drużyny przeciwnej niż zarówno piłka, jak i przedostatni zawodnik
drużyny przeciwnej. Dłonie i ręce wszystkich zawodników,
włącznie z bramkarzami, nie są brane pod uwagę przy ocenie
pozycji spalonej.
Wyjaśnienie
Doprecyzowanie, że ręce i dłonie obrońców, napastników i
bramkarzy nie są brane pod uwagę przy ocenie spalonego.

Artykuł 11 – Spalony
Za spalonego sędzia zarządza rzut wolny pośredni z miejsca
popełnienia przewinienia przez zawodnika, również jeżeli ma to
miejsce na jego własnej połowie pola gry.
Wyjaśnienie
Przepis i Interpretacje były sprzeczne. W całych Przepisach
zasadą jest, że rzuty wolne wykonywane są z miejsca przewinienia
– teraz ta sama zasada dotyczy też spalonego. Rzut wolny można
podyktować we własnej połowie zawodnika, który przebywał na
pozycji spalonej na połowie przeciwnika, ale dopuścił się
przewinienia już na własnej połowie.

Artykuł 11 – Spalony
Zawodnik drużyny broniącej opuszczający pole gry bez zgody
sędziego będzie dla oceny spalonego uważany za znajdującego
się na własnej linii bramkowej lub linii bocznej, aż do najbliższej
przerwy w grze lub do momentu, gdy drużyna broniąca zagra piłkę
w kierunku linii środkowej i opuści ona pole karne. Jeśli ten
zawodnik rozmyślnie opuszcza pole gry, musi zostać napomniany
podczas najbliższej przerwy w grze.
Wyjaśnienie
Niefair była sytuacja, w której kontuzjowany zawodnik drużyny
broniącej przebywający poza polem gry „niweluje spalonego
wszystkich przeciwników” aż do najbliższej przerwy w grze. Nowe
sformułowanie precyzuje, kiedy dochodzi do nowej fazy gry i kiedy
nie bierze się już pod uwagę wspomnianego zawodnika przy
ocenie spalonego.

Artykuł 11 – Spalony
Zawodnik drużyny atakującej w celu uniknięcia spalonego może
opuścić pole gry lub pozostać poza nim, sygnalizując, że nie
bierze aktywnego udziału w grze. Jeżeli zawodnik taki powraca na
pole gry zza linii bramkowej i bierze aktywny udział w grze, lub,
kiedy nie powraca, od momentu, gdy drużyna broniąca zagra piłkę
w kierunku linii środkowej i opuści ona pole karne, to zawodnika
takiego dla oceny spalonego uznaje się za przebywającego na linii
bramkowej. Zawodnik, który celowo opuszcza pole gry, powraca
na nie bez zgody sędziego i nie zostaje ukarany z tytułu spalonego
i osiąga z tego korzyść, musi zostać ukarany napomnieniem.
Wyjaśnienie
Wskazanie, jak postępować z zawodnikiem drużyny atakującej,
który opuszcza lub pozostaje na polu gry i następnie na nie
powraca.

Artykuł 12 – Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie
Rzut wolny bezpośredni jest również przyznany, jeżeli zawodnik
popełnia jedno z następujących przewinień:
• przeszkadza w poruszaniu się przeciwnikowi i dochodzi do
kontaktu między zawodnikami
Wyjaśnienie
Potwierdzenie, że przeszkadzanie przeciwnikowi z wejściem w
kontakt powoduje konieczność podyktowania rzutu wolnego
bezpośredniego.

Artykuł 12 – Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie
Sędzia ma władzę do podejmowania sankcji dyscyplinarnych od
momentu wejścia na pole gry w ramach przedmeczowego
sprawdzania boiska, aż do momentu opuszczenia pola gry po
zakończonych zawodach (dotyczy to również rzutów z punktu
karnego). Jeżeli przed wejściem na pole gry, przed rozpoczęciem
zawodów zawodnik popełni przewinienie karane wykluczeniem,
sędzia ma władzę, żeby nie dopuścić takiego zawodnika do
udziału w zawodach (patrz Artykuł 3.6);
jakiekolwiek inne
niewłaściwe postępowanie będzie jedynie zgłoszone przez
sędziego w sprawozdaniu.

Artykuł 12 – Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie
Korzyść nie powinna być stosowana przy poważnym, rażącym
faulu, gwałtownym, agresywnym zachowaniu lub przewinieniu,
które wymagać będzie udzielenia drugiej żółtej kartki, chyba że
drużyna przeciwna ma realną szansę na zdobycie bramki. Wtedy
sędzia musi wykluczyć winnego zawodnika w najbliższej przerwie
w grze. Jednak jeżeli zawodnik, który ma zostać wykluczony,
przed najbliższą przerwą w grze zagra piłkę lub będzie walczył z
przeciwnikiem o piłkę lub wywierał na niego wpływ, sędzia
przerwie grę, wykluczy winnego zawodnika, a gra będzie
wznowiona rzutem wolnym pośrednim.
Wyjaśnienie
Doprecyzowanie, że w tych bardzo rzadkich przypadkach, gdy sędzia
zastosuje korzyść przy przewinieniu „na czerwoną kartkę” (tylko jeżeli
bezpośrednio powstaje z tego sytuacja do zdobycia bramki), a potem winny
zawodnik weźmie udział w grze, to gra musi zostać przerwana, jako że byłoby
to wbrew idei fair play, zwłaszcza jeżeli winny zawodnik przyczyniłby się do
zdobycia bramki lub pozbawił przeciwnika bramki.

Artykuł 12 – Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie
Jeżeli zawodnik pozbawia drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy na zdobycie
bramki poprzez rozmyślne zagranie piłki ręką, to zawodnik taki musi zostać wykluczony
z gry bez względu na miejsce popełnionego przewinienia. Jeżeli zawodnik we własnym
polu karnym popełnia przewinienie na przeciwniku, które pozbawia przeciwnika realnej
szansy na zdobycie bramki i sędzia w związku z tym dyktuje rzut karny, zawodnik
przewiniający zostaje napomniany, chyba że:
• przewinienie polegało na trzymaniu, ciągnięciu czy popychaniu, lub
• zawodnik przewiniający nie próbował zagrać piłki lub nie miał możliwości jej zagrać,
lub
• charakter przewinienia wymagał udzielenia wykluczenia bez względu na miejsce, w
którym do niego doszło (np. poważny rażący faul, gwałtowne agresywne zachowanie,
itp.).
W powyższych przypadkach przewiniający zawodnik zostaje wykluczony z gry.

Wyjaśnienie
W przypadku przewinienia z zakresu DOGSO popełnionego przez obrońcę w polu
karnym, poprzez rzut karny drużyna poszkodowana odzyskuje realną szansę na
zdobycie bramki, wobec czego kara dla zawodnika powinna być mniej surowa (żółta
kartka), niż w przypadku, w którym do przewinienia dochodzi poza polem karnym.
Jednakże, jeżeli przewinienie to zagranie piłki ręką lub przewinienie, które nie powstało
przy rzeczywistej próbie zagrania/walki o piłkę (jak zostało to określone w zapisie), to
taki zawodnik musi zostać wykluczony.

Artykuł 12 – Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie
Zawodnik zachowuje się gwałtownie, agresywnie, gdy używa lub
próbuje użyć nieproporcjonalnej siły bądź brutalności w stosunku
do zawodnika drużyny przeciwnej, kiedy nie walczą o piłkę oraz
wobec współpartnera, osoby funkcyjnej, widza, lub jakiejkolwiek
innej osoby, bez względu na to, czy doszło do kontaktu.
Wyjaśnienie
Jasne rozstrzygnięcie: próba gwałtownego, agresywnego
zachowania karana jest czerwoną kartką, nawet jeżeli jest
nieudana.

Artykuł 12 – Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie
Co więcej, zawodnik, który nie walcząc o piłkę, celowo uderza
przeciwnika lub jakąkolwiek inną osobę w głowę lub twarz, czyniąc
to przy użyciu dłoni lub ręki, winny jest gwałtownego, agresywnego
zachowania, chyba że siła uderzenia była minimalna.
Wyjaśnienie
Doprecyzowanie, że zawodnik, który celowo trafia/uderza
przeciwnika w głowę/ twarz (gdy nie walczy o piłkę), powinien
zostać wykluczony (chyba że siła jest minimalna).

Artykuł 12 – Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie
Jeżeli w trakcie, gdy piłka jest w grze, zawodnik popełnia
przewinienie na polu gry przeciwko:
• przeciwnikowi – gra wznowiona zostanie rzutem wolnym
pośrednim/ bezpośrednim lub rzutem karnym,
• współpartnerowi, zawodnikowi rezerwowemu, zawodnikowi
wymienionemu, osobie funkcyjnej lub któremukolwiek sędziemu –
gra wznowiona zostanie rzutem wolnym bezpośrednim lub rzutem
karnym,
• jakiejkolwiek innej osobie – gra zostanie wznowiona rzutem
sędziowskim.
Wyjaśnienie
Taka kara za przewinienie wobec innego uczestnika zawodów
odzwierciedla powagę czynu, którego dopuścił się zawodnik, np.
przekaz wysyłany przez środowisko piłkarskie jest słaby, jeżeli za
przewinienie wobec sędziów zarządza się tylko rzut wolny
pośredni.

Artykuł 12 – Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie
Jeżeli przewinienie popełnione zostało poza polem gry i w trakcie,
gdy piłka była w grze (...). jednakże jeżeli zawodnik opuścił pole
gry w ramach toczącej się akcji i następnie popełnia przewinienie
wobec innego zawodnika, grę należy wznowić rzutem wolnym z
linii ograniczającej pole gry, z miejsca najbliższego przewinieniu;
za przewinienia karane rzutem wolnym bezpośrednim, należy
podyktować rzut karny, jeżeli to miejsce na linii bramkowej
znajduje się w polu karnym przewiniającego zawodnika
Wyjaśnienie
Przepis zmieniono, gdyż świat futbolu oczekuje, że jeżeli dwóch zawodników
opuszcza pole gry (jako normalny element gry) i jeden fauluje drugiego poza
polem gry, to należy dyktować rzut wolny. Niezrozumiała w takiej sytuacji jest
żółta czy czerwona kartka i wznowienie gry rzutem sędziowskim (lub rzutem
wolnym pośrednim). Rzut wolny przyznawany jest na linii bocznej/bramkowej,
w miejscu najbliższym miejsca przewinienia. Jeżeli jest to pole karne
zawodnika przewiniającego, przyznaje się rzut karny.

Artykuł 13 – Rzuty wolne
Rzuty wolne wynikające z nieuprawnionego wejścia, powrotu lub
zejścia zawodnika z pola gry, wykonywane są z miejsca, w którym
znajdowała się piłka w momencie przerwania gry. Jednakże jeżeli
zawodnik opuścił pole gry w ramach toczącej się akcji i następnie
popełnia przewinienie wobec innego zawodnika, grę należy
wznowić rzutem wolnym z linii ograniczającej pole gry, z miejsca
najbliższego przewinieniu; za przewinienia karane rzutem wolnym
bezpośrednim, należy podyktować rzut karny, jeżeli to miejsce na
linii bramkowej znajduje się w polu karnym przewiniającego
zawodnika.

Artykuł 13 – Rzuty wolne
Piłka została wprowadzona do gry, gdy została kopnięta i wyraźnie
poruszyła się…
Wyjaśnienie
Unifikacja z rozpoczęciem gry, rzutem karnym i rzutem rożnym.

Po tym jak sędzia dał sygnał na wykonanie rzutu karnego, rzut musi
zostać wykonany. Jeżeli zanim piłka jest w grze, ma miejsce jedna z
następujących sytuacji: Zawodnik lub współpartner zawodnika
wykonującego rzut karny narusza Przepisy Gry:
• jeżeli piłka wpadnie do bramki, rzut powtarza się,
• jeżeli piłka nie wpadnie do bramki, sędzia przerywa grę i nakazuje
wznowienie jej rzutem wolnym pośrednim.
Wyjątkami są następujące sytuacje, gdy gra zostanie przerwana i
wznowiona rzutem wolnym pośrednim, bez względu na to, czy piłka
wpadnie do bramki, czy nie:
• gdy piłka z rzutu karnego zostanie zagrana do tyłu,
• gdy współpartner zidentyfikowanego wykonawcy rzutu karnego
wykona rzut (sędzia napomina zawodnika, który wykonał rzut w taki
sposób),
• gdy wykonawca rzutu wykonuje zwody taktyczne po dobiegnięciu
do piłki (wykonywanie zwodów taktycznych w trakcie dobiegania do
piłki jest dozwolone); sędzia napomina wykonawcę rzutu.

