Зміни до
Правил

2016/17

Загальний огляд
змін до Правил гри
Пропонується простий огляд основних змін /пояснень.
Правило 01 – Поле для гри
• Заборонено поєднувати штучну та природну поверхню поля
• В регламентах змагань можуть бути визначені розміри поля (в межах Правила)
• Вся комерційна реклама на полі має бути розташована на відстані, щонайменше 1 м (1
ярд) від обмежувальних ліній
• Дозволяється розміщувати логотипи/емблеми футбольних асоціацій, змагань, тощо, на
полотнищах кутових флагштоків (без реклами)
Правило 02 – М’яч
Без змін
Правило 03 – Гравці (нова назва)
• Не дозволяється розпочинати/продовжувати матч, якщо в одній з команд виявиться
менше 7 гравців
• Запасним гравцям можна поновлювати гру, але спочатку потрібно вийти на поле
• Пояснюється ситуація, щодо гравця вилученого з поля до/після початку гри
• Штрафний удар (або 11-метровий удар), якщо запасний гравець/офіційний представник
команди створює перешкоди для гри
• Якщо хтось/щось (але не гравець) торкнеться до м’яча, який спрямований у ворота,
арбітр може зарахувати гол, якщо цей дотик не вплинув на захисників
• Якщо м’яч потрапляє у ворота, коли на полі перебуває стороння особа і арбітр поновив
гру, гол зараховується і матч продовжується
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Правило 04 – Екіпірування гравців
• Будь-яка стрічка, або інший матеріал, що зверху/прикриває гетри, має бути такого ж
кольору, як гетри
• Гравець, який випадково загубив бутсу/щиток, може продовжувати гру до наступної
зупинки гри
• Підтрусники мають бути такого ж кольору, як шорти або нижня частина шортів
облямівка; вся команда має носити підтрусники одного кольору
• Підтримувати електронний зв’язок із запасними гравцями заборонено
• Гравець може повернутися на поле під час гри, коли замінить/приведе у порядок
екіпіровку після перевірки (арбітром, четвертим арбітром або асистентом арбітра) і
сигналу арбітра
Правило 05 – Арбітр
• Не можна змінювати рішення, якщо арбітр поновив гру або залишив поле (завершення
тайму + завершення матчу)
• У випадку декількох порушень, скоєних одночасно, найбільш серйозне порушення має
бути покараним
• Арбітр може вилучити гравця, починаючи з інспектування поля до початку матчу
• Арбітр може застосовувати червоні картки + жовті картки тільки після виходу на поле
перед початком матчу
• Порушення з травмуванням, за яке карають червоною/жовтою карткою, можна швидко
оцінити/надати гравцю допомогу та залишити його на полі
• Екіпіровка, використання якої може дозволити арбітр
• Включено різновиди жестів арбітра (з розділу Рекомендації)
Правило 06 – Інші офіційні особи матчу (нова назва)
• Більш детально щодо обов’язків асистентів, додаткових асистентів арбітра, четвертого
арбітра
• Включено різновиди жестів асистентів арбітра (з розділу Рекомендації)
Правило 07 – Тривалість матчу
• Більше причин для компенсації часу (наприклад, перерва для вживання лікарських
напоїв)
Правило 08 – Початок та поновлення гри
• Включаючи всі поновлення гри (раніше тільки початковий удар і «спірний м’яч»)
• М’яч має очевидно рухатись, щоб вважався у грі в усіх випадках поновлення гри ударом
ногою по м’ячу
• Для поновлення гри дозволяється виконати удар ногою по м’ячу у будь-якому напрямку
(раніше тільки вперед)
• Арбітр не повинен «регулювати» результат розіграшу «спірного м’яча»
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Правило 09 – М’яч у грі та не у грі
• Якщо м’яч відскакує від офіційної особи матчу, він вважається у грі, якщо тільки не
перетнув повністю будь-яку обмежувальну лінію
Правило 10 – Визначення результату матча (нова назва)
Серія 11-метрових ударів:
• Арбітр застосовує жереб для вибору воріт (за винятком випадків погоди, небезпеки,
тощо)
• Гравцю, тимчасово відсутньому на полі (наприклад, травма) на момент фінального
свистка, дозволяється брати участь у серії ударів
• В обох командах повинна бути однакова кількість гравців до і під час виконання серії
ударів
• Чітке визначення щодо завершення удару
• Удари не затримуються, якщо гравець залишає поле; якщо гравець вчасно не
повернеться, право на удар буде втрачено
Правило 11 – Положення «поза грою»
• Середня лінія є «нейтральною» для положень «поза грою»; гравець повинен перебувати
на половині поля суперника
• Руки гравців не беруться до уваги, коли арбітр сигналізує про положення «поза грою»
(включаючи воротарів)
• Вільний удар у випадку покарання за положення «поза грою» завжди виконується з місця
порушення (навіть на своїй половині поля)
• Гравець поза межами поля команди, яка захищається, не перебуває в положенні «поза
грою», доки м’яч не буде відбитий цією командою або арбітр не зупинить гру
• Те ж саме стосується гравця атакуючої команди під час повернення на поле; перед цим
точкою повернення буде місце, де зафіксовано положення «поза грою»
Правило 12 – Порушення та неналежна поведінка
• Порушення за наявності контакту карається штрафним ударом
• Перевага при червоній картці – вільний удар, якщо порушник потім втручається у гру
• Заміна формулювання у випадках гри рукою, таким чином жовтою карткою карають не
за кожну гру рукою
• За окремі порушення під час перешкоджання очевидній можливості забити м’яч, скоєні в
межах штрафної площі, арбітр пред’являє жовту картку
• За спробу агресивної поведінки, навіть без контакту, арбітр пред’являє червону картку
• За удар суперника по голові/в обличчя без ведення единоборства з суперником
пред’являється червона картка
• За порушення проти запасних гравців, офіційних представників команди, офіційних осіб
матчу арбітр призначає штрафний удар
• За порушення, скоєне поза межами поля, призначається штрафний удар з бокової лінії
(11-метровий удар у власній штрафній площі)
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Правило 13 – Штрафний і вільний удари
• Різниця між «перешкодою» виконання штрафного/вільного удару та «перехопленням»
м’яча після виконання штрафного/вільного удару
Правило 14 – 11-метровий удар
• Вільний удар + жовта картка, якщо партнер визначеного гравця навмисно виконує 11метровий удар
• Вільний удар, якщо м’яч був відбитий
• У випадку застосування заборонених трюків, завжди призначається вільний удар (і
жовта картка)
• Воротар, який скоїв порушення, отримує жовту картку і 11-метровий удар повторюється
Правило 15 – Вкидання м’яча
• Нове формулювання уточнює, що вкидання м’яча здійснюється двома руками
Правило 16 – Удар від воріт
• Якщо воротар забив м’яч у власні ворота, призначається кутовий удар на користь
команди суперника
• Суперник, який перебуває в штрафній площі під час виконання удару від воріт, не
повинен першим торкатися до м’яча
Правило 17 – Кутовий удар
• Якщо виконавець забив м’яч у власні ворота, призначається кутовий удар на користь
команди суперника
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Детальна інформація про
всі зміни до Правил гри
(у послідовності Правил)

Нижче пропонуються основні зміни до Правил гри, що не пов’язані з англійською мовою /
фразеологією. До кожної зміни запропоноване старе формулювання (що діє) і нове / змінене
формулювання з відповідним поясненням зміни.
Текст, викладений у колонках «старий текст», може бути точним попереднім
формулюванням або більш загальним обрисом значення попереднього тексту
Правило 01 – Поле для гри
01.1 Заборонено поєднувати штучну та природню поверхню поля
Старий текст
Новий текст
Матчі можна проводити на природному або
Поле для гри повинно бути повністю природним
штучному покритті, відповідно до регламенту
або, якщо дозволяє регламент змагань, покриття
змагань
поля повинно бути повністю штучним, за
винятком випадків, коли регламент змагань
дозволяє застосувати інтегроване поєднання
штучних та природних матеріалів (гібридна
система)
Пояснення
Пояснюється, що, з міркувань безпеки, поєднання природного та штучного покриття на полі для гри
заборонено. В зонах навколо поля дозволяється застосувати інше покриття, наприклад штучний
газон для зони дій асистентів арбітра. Інтегроване поєднання природних та штучних матеріалів
дозволяється.
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01.2 У регламентах змагань може бути визначена довжина обмежувальних ліній (в межах параметрів
Правила 1)
Додатковий текст
В регламентах змагань можуть визначатись довжина лінії воріт та бокової лінії в межах зазначених
вище розмірів.
Пояснення
Пояснюється, що організатори змагань мають право визначати довжину бокової лінії і лінії воріт в
межах розмірів, зазначених Правилом 1.
01.3 Технічна площа
Пояснення
Інформація про технічну площу видалена з розділу Правил
01.4 Технологія лінії воріт (GTL)
Пояснення
Інформація про технологію лінії воріт (GLT) видалена з Правила 10
01.5 Комерційна реклама на землі
Старий текст
З моменту виходу команд, усякого роду
комерційна реклама як реально, так і віртуально,
забороняється на полі для гри, на землі в
просторі між сітками воріт, або в межах технічної
площі, або в межах 1 м (1 ярд) від бокової лінії із
зовнішньої сторони поля. …

Новий текст
З моменту виходу команд і до перерви, а також з
моменту повернення після перерви і до
закінчення матчу, усякого роду комерційна
реклама як реально, так і віртуально,
забороняється на полі для гри і на землі, в
просторі між лінією воріт та сітками воріт, або в
межах технічної площі, або в межах 1 м (1 ярд) від
обмежувальних ліній зовнішньої сторони поля.

Пояснення
Пояснюється, що обмеження щодо комерційної реклами на землі стосуються простору за лінією воріт,
а також бокових ліній.
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01.6 Логотипи та емблеми на кутових флагштоках
Старий текст
Упродовж ігрового часу забороняється
відтворення логотипів або емблем ФІФА,
конфедерацій, асоціацій-членів ФІФА, ліг, клубів
або інших юридичних осіб як реально, так і
віртуально, на полі для гри, на сітках воріт та в
просторі, який вони обмежують, на воротах,
флагштоках та полотнищах фпагштоків.

Новий текст
Упродовж ігрового часу забороняється
відтворення логотипів або емблем ФІФА,
конфедерацій, національних футбольних
асоціацій, змагань, клубів або інших юридичних
осіб як реально, так і віртуально, на полі для гри,
на сітках воріт та в просторі, який вони
обмежують, на воротах та флагштоках. Зазначені
логотипи та емблеми можна розміщати на
полотнищах фпагштоків.

Пояснення
• Словосполучення національні футбольні асоціації заміняє словосполучення асоціації-члени
ФІФА
• Слово змагання заміняє слово ліги, оскільки це формулювання не поширюється на кубкові
змагання.
• Ці логотипи вже широко застосовуються і дозвіл на їх розміщення на полотнищах флагштоків
узгоджується з Правилом 2, яке дозволяє розміщувати їх на м’ячі.

Правило 02 – М’яч
Без змін

Правило 03 – Гравці
03.1 Змінена назви
Нова назва
Стара назва
Кількість гравців
Гравці
Пояснення
Нова назва свідчить про те, що зміст поширюється на запасних гравців, тощо.
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03.2 Мінімальна кількість гравців
Старий текст
Не можна починати матч, якщо в одній з команд
виявиться менше 7 гравців (…) хоча матч не
можна ПОЧИНАТИ, якщо в одній з команд
виявиться менше 7 гравців, мінімальна кількість
гравців у команді необхідна для ПРОДОВЖЕННЯ
матчу, залишається на розсуд асоціацій-членів
ФІФА. Проте, на думку Міжнародної ради
футбольних асоціацій, не слід продовжувати
матч, якщо в одній з команд виявиться менше 7
гравців.

Новий текст
Не можна починати/продовжувати матч, якщо в
одній з команд виявиться менше 7 гравців .

Пояснення
Рекомендація IFAB щодо мінімальної кількості гравців для продовження матчу стає Правилом. Це
узгоджується з мінімальною кількістю гравців, необхідною, щоб можна було почати матч.
03.3 Поновлення гри запасними гравцями
Старий текст
Запасний гравець, який не завершив процедуру
заміни, виходячи на поле для гри, не може
поновити гру, виконуючи укидання м’яча з-за
бокової лінії або кутовий удар.

Новий текст
Запасним гравцям дозволяється поновлювати
гру, але спочатку потрібно вийти на поле.

Пояснення
Пояснюється, що запасний гравець, який виходить на поле, може поновити гру будь-яким способом, в
тому числі кутовим ударом або вкиданням м’яча з-за бокової лінії; дехто неправильно трактував
«старе» формулювання як потребу поновити гру, перш ніж запасний гравець зможе це зробити.
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03.4 Заявлений запасний гравець починає гру замість заявленого гравця
Старий текст
Новий текст
Якщо заявлений запасний гравець виходить на
Якщо заявлений запасний гравець починає гру
поле замість заявленого гравця основного складу замість заявленого гравця на початку матчу, але
на початку матчу, але арбітр не поінформований
арбітр не поінформований про цю заміну:
про цю заміну:
• арбітр дозволяє заявленому запасному гравцю
• арбітр дозволяє заявленому запасному гравцю
продовжувати матч (…)
продовжувати матч (…)
Пояснення
Пояснюється, що якщо заявленого гравця «заміняє» заявлений запасний гравець до початку матчу,
гравець основного складу може стати запасним гравцем після прибуття. Здається більш логічним, що
скоріше це набуває сили, коли матч починається, ніж коли запасний гравець виходить на поле.
03.5 Стороння особа на полі для гри – статус вилученого з поля гравця
Старий текст
Новий текст
Будь-яка особа, не зазначена в формулярі
Будь-яка особа, не зазначена у рапорті арбітра
рапорту арбітра «склади команд» в якості гравця «склади команд» в якості гравця, запасного
основного складу, запасного гравця або офіційної гравця або офіційного представника команди,
особи команди, вважається сторонньою особою,
вважається сторонньою особою.
як і вилучений з поля гравець.
Пояснення
Здається більш логічним ставитися до вилученого з поля гравця, як до запасного гравця, щоб
покарати штрафним/вільним ударом гравця, який повертається на поле (був вилучений з поля).
03.6 Порушення, скоєні запасними гравцями та офіційними представниками команди
Старий текст
Якщо запасний або замінений гравець виходить
на поле без дозволу арбітра:
• якщо арбітр зупинив гру, вона поновлюється
вільним ударом (…)
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Новий текст
Якщо гра зупинена і арбітр зафіксував втручання
з боку:
• офіційного представника команди, запасного,
заміненого або вилученого з поля гравця, гра
поновлюється штрафним або 11-метровим
ударом

якщо офіційна особа команди виходить на поле
• якщо арбітр зупиняє гру, він повинен поновити
її «спірним м’ячем» (…)
Пояснення
Все більш серйозною стає проблема, коли запасні гравці/офіційні представники команди вибігають
на поле, втручаючись у гру або заважаючи супернику, наприклад, перешкоджають очевидній
можливості забити м’яч. Це очевидна «несправедливість» і призначений штрафний удар (або 11метровий удар, якщо це відбувається у власній штрафній площі) є більш адекватним покаранням.
03.7 Вилучений з поля гравець до або після початку гри
Додатковий текст
Вилучений з поля гравець
• до вручення арбітру заповненого листа рапорту арбітра «склади команд» не може бути заявлений в
будь-якій якості
• після заповнення листа рапорту арбітра «склади команд» до початку матчу, може бути замінений
заявленим запасним гравцем (якого не можна замінити)
• після початку гри не може бути замінений
Пояснення
Пояснюється, чи дозволяється заміна вилученого з поля гравця.
03.8 Вплив дії запасного гравця/офіційного представника команди/сторонньої особи дотиком до
м’яча, що летить у ворота
Старий текст
Новий текст
В ситуаціях, описаних вище в пункті 3.6, арбітр
Якщо м’яч спрямований у ворота і втручання не
повинен зупинити гру, якщо «незвана особа»
перешкоджає діям захисника з м’ячем, арбітр
втручається у гру або торкається м’яча. Якщо
зараховує гол (навіть якщо був дотик до м’яча),
стороння особа вибігає на поле:
якщо тільки м’яч не потрапив у ворота команди
суперника.
• арбітр повинен зупинити гру (хоча не негайно,
якщо стороння особа не перешкоджає грі)
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Пояснення
Ця зміна «чесної гри» означає, що арбітр може застосувати «принцип переваги», щоб можна було
зарахувати гол у разі невдалої спроби зупинити м’яч, (див. 3.9)
03.9 М’яч, забитий за присутності сторонньої особи на полі
Старий текст
Якщо після взяття воріт, арбітр зрозуміє до
поновлення гри, що на полі була присутня
стороння особа, коли м’яч був забитий:
• арбітр не повинен фіксувати це взяття воріт,
якщо:
> сторонньою особою була стороння людина,
яка втручалася у гру

> стороння особа була гравцем, запасним
гравцем, заміненим гравцем, вилученим з
поля гравцем або офіційною особою команди,
яка забила м’яч

Новий текст
Якщо після зарахування голу, арбітр зрозуміє до
поновлення гри, що на полі була присутня
стороння особа (особи), коли м’яч був забитий:
• арбітр не повинен зараховувати гол, якщо
стороння особа була:
> гравцем, запасним гравцем, заміненим
гравцем, вилученим з поля гравцем або
офіційним представником команди, яка
забила м’яч
> сторонньою особою, яка втручалася у гру,
якщо тільки забитий м’яч не став наслідком,
як зазначено вище, «сторонні особи на полі»
Гра поновлюється ударом від воріт або кутовим
ударом.
Якщо після зарахування голу, і після поновлення
гри арбітр зрозуміє, що на полі була присутня
стороння особа, гол було зараховано, він не може
бути скасованим. Якщо стороння особа
продовжує перебувати на полі, арбітр повинен:
• зупинити гру
• домогтися вилучення з поля сторонньої особи
• поновити гру «спірним м’ячем» або вільним
ударом, в залежності від обставин
Арбітр повинен повідомити про інцидент у
рапорті до відповідних органів.

122

Пояснення
• Включає принцип, який описується в п. 3.8 (викладеному вище)
• Пояснюється, як поновити гру, якщо відбулося зарахування голу за присутності сторонньої особи
на полі і гру не було поновленно.
• Пояснюється, що якщо відбулося зарахування голу за присутності сторонньої особи на полі і було
поновлення гри, арбітр має дозволити продовження гри; арбітр не може скасувати гол або
«зневилювати» проміжок часу між взяттям воріт і виявленням сторонньої особи на полі.
03.10 Посилання на капітана команди (з Правила 12)
Додатковий текст
У капітана команди немає спеціального статусу або привілеїв, але є ступінь відповідальності за
поведінку команди.
Пояснення
Здається більш логічним включити це формулювання до Правила 3, ніж до Правила 12.

Правило 04 – Екіпірування гравців
04.1 Стрічка/матеріал для /підтримки гетр
Старий текст
До комплект у обов’язкової екіпіровки гравця
входить (…)
• гетри – якщо стрічка або подібний матеріал
накладається зверху, він має бути такого самого
кольору, як і та частина гетрів, на яку його
накладають

Новий текст
• гетри – якщо стрічка або подібний матеріал
накладається або одягається зверху, він має
бути такого самого кольору, як і та частина
гетрів, на яку його накладають або одягають

Пояснення
Пояснюється, що відмінний від стрічки матеріал має бути такого самого кольору, як і гетри, на які
його одягають, бо деякі гравці користуються безбортними шкарпетками (або чимось подібним)
кольору, відмінного від кольору гетрів.
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04.2 Загублена бутса або щиток
Старий текст
Якщо гравець випадково загубив свою бутсу і
негайно зробив передачу та/або забив м’яч, (…)
(…) фіксується взяття воріт.

Новий текст
Гравець, який випадково загубив свою бутсу або
щиток, повинен якнайшвидше привести до
належного вигляду свою екіпіровку і не пізніше
наступного разу, коли м’яч вийде з гри; якщо, до
цього, гравець зробив передачу та/або забив
м’яч, гол зараховується.

Пояснення
Визначено більш зрозуміло, що бутсу треба швидко надіти і не пізніше наступного разу, коли м’яч
вийде з гри. Вважається логічним застосувати цей принцип до щитка.
04.3 Колір білизни
Старий текст
Комплект основної обов’язкової екіпіровки
гравця складається з таких окремих предметів:
• ігрова футболка або сорочка з рукавами – у
випадку білизни, колір рукава має бути
подібним до основного кольору ігрової
футболки або
• шорти – у випадку підтрусників або рейтузів, їх
колір має бути подібним до основного кольору
шортів.

Новий текст
Комплект основної обов’язкової екіпіровки
гравця складається з таких окремих предметів:
• футболка з рукавами
• шорти
Майки мають бути однакового кольору з
футболкою; колір підтрусників/рейтузів має
бути однаковим з основним кольором шортів або
нижньої частини шортів – у гравців однієї
команди колір майок та підтрусників / рейтузів
має бути однаковим.

Пояснення
• Слово білизна заміняється словом майки.
• Тепер виготовляються шорти з іншим кольором нижньої частини (облямівки). Зміна до Правила
дозволяє вибирати підтрусники/однакового кольору з шортами або «облямівкою», але вони
повинні бути однакового кольору у всіх гравців команди.
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04.4 Кепки
Старий текст
Дозволяється безпечне захисне обладнання (…),
як, наприклад, спортивні окуляри

Новий текст
Дозволяється безпечне захисне обладнання (…),
як, наприклад, кепки воротарів і спортивні
окуляри.

Пояснення
Додається посилання на кепки воротарів, оскільки дозволяється ними користуватися в межах
Правил.
04.5 Електронний зв'язок з гравцями (в тому числі, запасними гравцями)
Старий текст
Новий текст
Забороняється електронний зв’язок у будь-якій
Забороняється електронний зв’язок у будь-якій
формі між гравцями та/або технічним
формі між гравцями (в тому числі, запасними
персоналом.
гравцями/заміненими гравцями) та/або
технічним персоналом.
Пояснення
Пояснюється, що електронний зв’язок з запасними гравцями заборонений.
04.6 Повернення гравця після заміни/приведення до належного вигляду екіпіровки
Старий текст
Новий текст
У випадку будь-якого порушення цього Правила
Якщо гравець залишає поле, щоб привести до
(…):
належного вигляду або поміняти свою
екіпіровку:
• будь-який гравець, якому потрібно залишити
• офіційна особа матчу повинна перевірити
поле, щоб привести до належного вигляду свою
екіпіровку, перш ніж гравець отримає дозвіл
екіпіровку, не повинен повертатися без дозволу
повернутися на поле
арбітра
• арбітр перевіряє належний вигляд екіпіровки
• гравець може повернутися на поле тільки з
гравця, перш ніж дозволити йому повернутися
дозволу арбітра (який може отримати під час
на поле
гри).
• гравець отримує дозвіл повернутися на поле,
тільки коли м’яч виходить з гри
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Пояснення
Правило було невиясненим щодо ситуації , чи можливо гравцю, який вибирає варіант залишити поле
(наприклад, щоб поміняти бутси), повернутися під час гри. Нове формулювання дозволяє четвертому
арбітру / асистенту арбітра перевірити екіпіровку і, не зважаючи на причину залишити поле,
ставлення до гравця буде таке саме, як і в ситуації повернення після травми. Це буде краще для гри і
зменшує конфліктність/роздратування.

Правило 05 –Арбітр
05.1 Рішення арбітра – думка та розсуд
Додатковий текст
Арбітр повинен приймати рішення відповідно до Правил гри та «духу гри», в силу своїх можливостей,
на підставі своєї думки, маючи право діяти на свій розсуд в межах Правил гри. .
Пояснення
В усіх Правилах робиться посилання на «думку арбітра» та «на розсуд арбітра», щоб це формулювання
усунуло необхідність постійно вживати словосполучення «на думку/на розсуд». Зараз у Правилах
з’являється поняття «дух гри».
05.2 Рішення арбітра – коли рішення не можна змінити
Старий текст
Новий текст
Арбітр може змінити рішення, тільки
Арбітр не може змінити рішення, зрозумівши, що
зрозумівши, що воно помилкове або, на його
воно помилкове, або діючи за порадою іншої
розсуд, за порадою асистента арбітра або
офіційної особи матчу, якщо гру було поновлено
четвертого арбітра, за умови, що він не поновив
або арбітр сигналізував про закінчення першого
гру або завершив матч.
або другого тайму (включаючи додатковий час,
якщо був проведений) та залишив поле для гри
або завершив матч.
Пояснення
Пояснюється, що якщо арбітр сигналізує про закінчення тайму і залишає поле, рішення не можна
змінити, навіть якщо інформація потім розкриється, наприклад, під час перерви між таймами.
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05.3 Декілька порушень, скоєних одночасно
Старий текст
Новий текст
• карає за більш серйозне порушення, коли
• карає за більш серйозне порушення, з точки
гравцем (або гравцями однієї команди) скоєно
зору санкції, поновлення, фізичного та
одночасно більше одного порушення
тактичного впливу, коли одночасно скоєно
більше одного порушення.
• Порушення, скоєні гравцями різних команд:
арбітр повинен зупинити гру і поновити її
«спірним м’ячем».
Пояснення
Не має значення, чи це один або декілька гравців, або з якої команди (команд), бо найбільш серйозне
порушення має бути покараним. Така ж сама зміна включена до Правила 14.
05.4 Право застосувати дисциплінарні санкції, починаючи з інспектування поля до початку матчу
(див. п. 12.8)
Старий текст
Новий текст
Арбітр має право застосувати дисциплінарні
• має право застосувати дисциплінарні санкції з
заходи з моменту виходу на поле і до виходу з
моменту виходу на поле з метою проведення
поля після фінального свистка.
інспектування поля до початку матчу і до
виходу з поля після завершення матчу
(включаючи виконання серії 11-метрових
ударів). Якщо, до виходу на поле перед
початком матчу, гравець скоїв порушення, яке
заслуговує на вилучення з поля, арбітр має
право заборонити порушнику брати участь у
матчі (див. Правило 3.6); арбітр повинен
повідомити у рапорті арбітра про будь-яку
іншу неналежну поведінку.
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Пояснення
Нове формулювання точно встановлює, коли починаються повноваження арбітра. Формулювання
чинного Правила 12 пов’язано з ситуацією, коли, за відсутністю розминки до початку матчу, команди
не виходили на поле разом, тощо… Здається логічним, що, якщо, наприклад, двоє гравців побилися у
тунелі або під час розминки до початку матчу, їм не можна дозволити грати, бо це буде небезпечно
для контролю матчу і погано для іміджу футболу.
Під час інспектування поля для гри, арбітр може застосувати заміну позначок, тощо., тому здається
логічним, що з цього починаються повноваження арбітра «вилучати» гравця. Арбітр повинен
повідомити у рапорті арбітра про порушення, які не заслуговують на вилучення з поля, тому не
можна пред’являти жовті картки до початку матчу або переносити їх дію на матч (Див. також п. 12.8).
05.5 Право пред’явити жовту або червону картку
Старий текст
Арбітр має право пред’явити жовту або червону
картку під час перерви між таймами та після
завершення матчу, а також під час гри у
додатковий час і виконання серії ударів з 11метрової позначки, тому що цей час залишається
під юрисдикцією арбітра

Новий текст
• має право пред’явити жовту або червону картку
з моменту виходу на поле до початку матчу і до
завершення матчу, включаючи перерву між
таймами, гру у додатковий час і виконання серії
11-метрових ударів

Пояснення
Пояснюється (в світлі п. 5.4), що арбітр може застосувати червоні та жовті картки тільки з моменту
виходу на поле на початку матчу.
05.6 Можливість швидкої оцінки/надання допомоги гравцю на полі після порушення з
травмуванням, за яке карають жовтою/червоною карткою
Старий текст
Арбітр … …зупиняє матч, якщо, на його погляд, гравець отримав серйозну травму, і забезпечує
швидку евакуацію гравця з поля. Травмованому гравцю не можна надавати медичну допомогу на полі
і можна повернутися тільки після поновлення матчу (…)
Винятки до цієї вимоги залишити поле бувають тільки, коли
• воротар отримує травму
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• відбулося зіткнення воротаря і польового гравця, які потребують негайної допомоги
• відбулося зіткнення двох гравців однієї команди, які потребують негайної допомоги
• отримання серйозної травми
Додатковий текст
• гравець отримав травму в результаті фізичного порушення, за яке суперник отримує попередження
або вилучення з поля (наприклад, безрозсудливе або з серйозне ігрове порушення), якщо швидко
оцінюється/надається допомога
Пояснення
Часто спостерігається така нечесна ситуація, коли гравець отримує травму в результаті серйозного
порушення і вибігає тренер/лікар, гравець змушений залишити поле, даючи команді порушника
чисельну перевагу (див. Практичні рекомендації).
05.7 Вплив сторонньої особи, яка торкнулася м’яча, спрямованого у ворота
Старий текст
Новий текст
Зайвий м’яч, інший предмет або тварина
зайвий м’яч, інший предмет або тварина
потрапляє на поле під час матчу, арбітр повинен: потрапляє на поле під час матчу, арбітр повинен:
• зупинити гру, тільки у випадку виникнення
перешкод для гри. Гра поновлюється «спірним
м’ячем»

• зупинити гру (і поновити «спірним м’ячем»),
тільки у випадку виникнення перешкод для
гри, якщо тільки м’яч спрямований у ворота і
перешкоди не заважають діям захисника з
м’ячем, гол зараховується, якщо м’яч потрапляє
у ворота (навіть якщо був дотик до м’яча), якщо
тільки м’яч не потрапить у ворота команди
суперника.

Пояснення
Це забезпечує сумісність Правила 5 зі зміною до Правила 3 (див. п. 3.8)
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Додатковий текст
Основні елементи екіпіровки
• Свисток (свистки)
• Годинник (годинники)
• Червоні та жовті картки
• Блокнот (або інший засіб для обліку матчу)
Інші елементи екіпіровки
Арбітрам може бути дозволено користуватися:
• Засобами зв’язку з іншими офіційними особами матчу – прапорцями з зуммер-сигналізаторами,
гарнітурою, тощо (…)
• системами електронної дії та спостереження EPTS або іншим обладнанням для контролю
відповідності
Арбітрам та іншим офіційним особам матчу заборонено одягати будь-які ювелірні вироби або
користуватися будь-якими іншими електронними пристроями.
Пояснення
Видалено з Правила 4; формулювання уточнює, якими пристроями користується або може
користуватися офіційна особа матчу.

Правило 06 –Інші офіційні особи матчу
06.1 Змінена назва
Нова назва
Стара назва
Асистент арбітра
Інші офіційні особи матчу
Пояснення
Тепер до цього Правила включено обов’язки всіх інших офіційних осіб матчу (асистентів арбітра,
четвертого арбітра, додаткових асистентів арбітра та резервного асистента арбітра).
06.2 Повноваження арбітра щодо інших офіційних осіб матчу
Додатковий текст
Офіційні особи матчу діють під керівництвом арбітра
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Пояснення
Підкреслюється провідна роль арбітра
06.3 Надання допомоги арбітру іншими офіційними особами матчу
Додатковий текст
Офіційні особи матчу допомагають арбітру під час інспектування поля для гри, перевірки м’ячів та
екіпіровки гравців (включаючи вирішення проблем) та фіксують час, зарахування голу, неспортивну
поведінку, тощо (…).
Пояснення
Попереднє формулювання Правила щодо звичайної допомоги арбітру ухиляється від повторення у
параграфах щодо кожної офіційної особи матчу
06.4 Процедура, якщо офіційна особа не в змозі виконувати свої функції
Старий текст
Новий текст
До початку змагання, організатор чітко визначає
В регламенті змагань має бути чітко зазначено,
порядок заміни арбітра, який виявиться не в
хто замінить офіційну особу матчу, яка не в змозі
змозі виконувати свої функції, чи четвертий
почати або далі виконувати свої обов’язки, та
арбітр заміняє арбітра або чи старший асистент
будь-які пов’язані з цим зміни. Зокрема, має бути
арбітра або старший додатковий асистент
зрозумілим, чи повинен четвертий арбітр або
арбітра, а четвертий арбітр виконує функції
старший асистент арбітра або старший
асистента арбітра
додатковий асистент арбітра замінити арбітра,
якщо той не в змозі почати або далі виконувати
свої обов’язки
Пояснення
Спрощене формулювання не вимагає повторювати кожний сценарій.
06.5 Обов’язки четвертого арбітра
Додатковий текст
Четвертий арбітр (...) постійно допомагає арбітру:
• перевіряти екіпіровку гравця/запасного гравця (...)
• повідомляти про мінімальну компенсацію втраченого часу, яку призначає арбітр в кінці кожного
тайму (включаючи гру в додатковий час).

Правила гри 2016/17 | Зміни до Правил 2016/ 17

131

Пояснення
Додаються завдання, які зазвичай виконуються четвертими арбітрами

Правило 07 – Тривалість матчу
07.1 Додатковий час
Додатковий текст
В кожному таймі арбітр компенсує весь час, втрачений з таких причин:
• оцінка ступеня травми та/або евакуація травмованих гравців з поля для гри (...)
• зупинки гри, щоб попити, або з інших причин медичного характеру, передбачених у регламенті
змагань
Пояснення
Додаються підстави для компенсації втраченого часу. Зокрема, додаються «перерви для пиття» з
метою стати дійсними в межах цих Правил.

Правило 08 – Початок та поновлення гри
08.1 Додаються посилання для всіх арбітрів
Додатковий текст
Штрафні або вільні удари, 11-метрові удари, вкидання м’яча з-за бокової лінії, удари від воріт та
кутові удари є іншими способами поновлення гри (див. Правила 13 - 17)
Пояснення
Нелогічно (особливо для тих, хто не є арбітрами), що до Правила щодо поновлення гри включені
тільки початковий удар і спірний м’яч, тому було додане посилання на інші способи поновлення гри.
08.2 Порушення, коли м’яч не у грі
Додатковий текст
Якщо порушення було скоєне, коли м’яч не у грі, це не впливає на спосіб поновлення гри.
Пояснення
Пояснюється, що поновлення гри не змінюється в залежності від порушення, скоєного коли м’яч не у
грі, наприклад, затримка суперника до виконання кутового удару; агресивна поведінка після
призначення штрафного/вільного удару, тощо.
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08.3 У випадку поновлення гри м’яч має очевидно рухатись; удар ногою можна виконати у будьякому напрямку
Старий текст
Новий текст
Вважається, що м’яч увійшов у гру в той момент,
Вважається, що м’яч увійшов у гру в той момент,
коли, після удару ногою, він зрушився з місця
коли, після удару ногою, він очевидно зрушився з
вперед
місця
Пояснення
Відсутність вимоги, щоб м’яч увійшов у гру в той момент, коли, після удару ногою, він зрушився з
місця вперед, означає, що атакуючому гравцю не потрібно перебувати на половині поля суперника
(що заборонено) для прийому передачі. Як і відповідно до інших Правил, м’яч має очевидно рухатись,
щоб припинити практику, коли гравець тільки торкається м’яча, а потім нечесно удає, що удару
ногою не було.
08.4 Місце кидання «спірного м’яча»
Додатковий текст
Арбітр кидає «спірний м’яч» в тому місці, де він перебував в момент зупинки гри, якщо тільки гра не
була зупинена в площі воріт. У такому випадку арбітр кидає «спірний м’яч» на лінії площі воріт, яка
паралельна лінії воріт у точці, найближчій до місця перебування м’яча в момент зупинки гри.
Пояснення
В цьому випадку зрозуміле висловлювання усуває багато інших варіантів, очевидних з чинних
Правил.
08.5 Арбітр не може визначити учасників розігрування «спірного м’яча»
Старий текст
Новий текст
Арбітр не може визначити, хто може або не може
Будь-яка кількість гравців може брати участь у
брати участь у розігруванні «спірного м’яча».
розігруванні «спірного м’яча» (в тому числі,
воротарі); арбітр не може визначити, хто може
брати участь у розігруванні «спірного м’яча» або
його результат.
Пояснення
Пояснюється, що арбітри не повинні «регулювати» ситуації розігрування «спірного м’яча».
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08.5 «Спірний м’яч», забитий безпосередньо у ворота
Старий текст
Новий текст
Якщо м’яч потрапляє безпосередньо (…) у ворота Якщо «спірний м’яч» потрапляє у ворота, не
(…).
торкаючись, щонайменше, двох гравців (…).
Пояснення
Заміна слова «безпосередньо» словосполученням «не торкаючись, щонайменше, двох гравців» більш
зрозуміла і відповідає формулюваннями інших Правил.

Правило 09 – М’яч у грі та не у грі
09.1 М’яч відскочив від офіційної особи матчу
Старий текст
Новий текст
Весь інший час вважається, що м’яч перебуває у
Весь інший час вважається, що м’яч перебуває у
грі, навіть коли:
грі, навіть коли:
• відскакує від стійки воріт, поперечини або
• потрапляє в офіційну особу матчу, відскакує
кутового флагштоку і залишається в межах
від стійки воріт, поперечини або кутового
поля
флагштоку і залишається в межах поля
• потрапляє в арбітра або асистента арбітра,
коли вони перебувають на полі
Пояснення
Заміна підтверджує, що м’яч і далі перебуває у грі, якщо потрапляє в офіційну особу матчу, яка не
перебуває на полі (асистент арбітра, додатковий асистент арбітра), і м’яч не перетинає повністю
обмежувальну лінію

Правило 10 – Визначення результату матчу
10.1 Зміна назви
Стара назва
Нова назва
Спосіб визначення взяття воріт
Визначення результату матчу
Пояснення
До цього Правила тепер включено серію 11-метрових ударів, забиті на виїзді м’ячі, тощо.
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10.2.1 Вибір воріт для виконання серії 11-метрових позначки ударів
Старий текст
Новий текст
Арбітр вибирає ворота для виконання серії
Якщо тільки немає інших перешкод (наприклад,
ударів з 11-метрової позначки.
стан поверхні поля для гри, безпека, тощо),
Штрафну площу, в якій виконується серія ударів з арбітр за допомогою жереба визначає ворота, які
11-метрової позначки, можна поміняти, тільки
будуть застосовані для виконання серії ударів з
якщо ворота або стан поверхні поля стають
11-метрової позначки. Таке рішення може бути
непридатними.
зміненим тільки з міркувань безпеки або якщо
ворота або поверхня поля стають непридатними
Пояснення
Арбітри вважають складним прийняття рішення щодо вибору воріт, коли за одними воротами
перебувають вболівальники команди господарів, а за протилежними перебувають вболівальники
команди гостей. За умови нехтування перешкодами (безпека, стан поверхні поля, тощо…),
найсправедливішим способом буде проведення жереба із застосуванням монети
10.2.2 Гравці, які мають право (включаючи тимчасово відсутніх на полі)
Старий текст
Новий текст
За винятком вищезазначеного випадку, тільки
За винятком запасного гравця, який замінює
гравці, присутні на полі на момент завершення
травмованого воротаря, тільки гравці, присутні
матчу, включаючи додатковий час, якщо
або тимчасово відсутні на полі (травма,
призначений, мають право виконувати удари з
приведення екіпіровки до належного вигляду,
11-метрової позначки
тощо…) на момент завершення матчу, мають
право виконувати 11-метрові удари
Пояснення
Уточнюється, що гравець, тимчасово відсутній на полі (травма, приведення екіпіровки до належного
вигляду, тощо...) може брати участь у виконанні 11-метрових ударів, як і запасний гравець, який
замінює травмованого воротаря.
10.2.3 Вибір гравців і послідовність виконання ними 11-метрових ударів
Старий текст
Новий текст
Кожна команда відповідає за вибір гравців з
Кожна команда відповідає за визначення
числа присутніх на полі на момент завершення
послідовності виконання 11-метрових ударів
матчу і послідовність виконання ними ударів з
визначеними гравцями. Арбітра не інформують
11-метрової позначки
про таку послідовність
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Пояснення
Пояснюється, що не варто повідомляти арбітру прізвища гравців та/або послідовність виконання
ними 11-метрових ударів (іноді задаються питання з помилками щодо прізвищ і зупиняється
внесення змін до послідовності виконання 11-метрових ударів)
10.2.4 Однакова кількість гравців
Старий текст
Новий текст
Якщо, на момент завершення матчу і перед
Якщо на момент завершення матчу та до або під
початком виконання серії ударів з 11-метрової
час виконання 11-метрових ударів в одній
позначки, в одній з команд виявиться більше
команді виявиться більше гравців, ніж у
гравців, ніж у суперника, кількість гравців цієї
суперника, кількість гравців цієї команди
команди потрібно скоротити до кількості гравців потрібно скоротити до кількості гравців у
у команді суперника. Капітан команди повинен
команді суперника. Арбітр має бути
повідомити арбітру прізвище і номер кожного
поінформований щодо прізвища та номера
видаленого гравця. Якщо гравець буде
кожного відстороненого гравця.
травмований або вилучений під час виконання
серії ударів з 11-метрової позначки і в команді
буде на одного гравця менше, арбітр не повинен
скорочувати кількість гравців команди
суперника, які виконують удари з з 11-метрової
позначки. Однакова кількість гравців у командах
потрібна тільки на початку виконання серії
ударів з 11-метрової позначки.
Пояснення
Тут застосовується принцип «чесної гри» на початку виконання серії 11-метрових ударів, тобто одна
з команд не повинна мати вигоду з меншої кількості гравців, які виконують 11-метрові удари, ніж
команда суперника, бо це означало б, що «найкращий» виконавець пенальті виконує другий удар
проти останнього/найгіршого виконавця пенальті з команди суперника.
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10.2.5 Воротар, який не в змозі далі виконувати свої функції
Старий текст
Новий текст
Воротаря, травмованого під час виконання
Воротаря, який не в змозі далі виконувати свої
ударів з 11-метрової позначки, який не в змозі
функції до або під час виконання 11-метрових
далі виконувати свої функції,, можна замінити
ударів, і команда якого не використала
заявленим запасним гравцем, за умови, що його
максимально дозволену кількість замін,
команда якого не використала максимально
дозволяється замінити заявленим запасним
дозволену кількість замін, дозволену
гравцем або відстороненим гравцем, щоб
регламентом змагань.
зрівняти кількість гравців у командах. Цей
воротар більше не виконує свої функції і не має
права виконувати 11-метрові удари
Пояснення
Пояснюється, що в будь-який момент воротаря можна замінити запасним гравцем (або
відстороненим гравцем, щоб зрівняти кількість гравців у командах), але цей воротар не має права
виконувати 11-метрові удари.
10.2.6 Коли удар вважається завершеним (див. п. 14.3)
Додатковий текст
Удар вважається завершеним, коли м’яч зупиняється, виходить з гри або арбітр зупиняє гру за будьяке порушення Правил.
Пояснення
Пропонується уточнення, коли арбітр повинен вирішити, що удар завершений (див. п. 14.3).
10.2.7 Послідовність виконання ударів з 11-метрової позначки
Додатковий текст
• Кожний удар виконується іншим гравцем і всі заявлені гравці мають виконати по одному удару,
перш ніж будь-який гравець зможе виконати другий удар
• Зазначений вище принцип стосується будь-якої подальшої послідовності ударів, але команда може
змінити послідовність гравців, які виконують удари
Пояснення
Пропонується уточнення, що всі гравці команди повинні виконати однакову кількість ударів, перш
ніж гравець зможе виконати ще один удар; послідовність виконання нової «серії» 11-метрових ударів
може змінюватися.
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10.2.8 Гравець, який залишає поле для гри
Додатковий текст
11-метрові удари не затримуються, якщо гравець залишає поле. Якщо гравець вчасно не повернеться,
право на удар буде «втрачено» (удар буде скасований).
Пояснення
Пропонується уточнення, що арбітр не повинен затримувати виконання 11-метрових ударів, якщо
гравець залишає поле для гри. Якщо гравець вчасно не повернеться, удар буде скасований. Важливо
припинити таку потенційно нечесну поведінку (інструкції тренера, навмисна затримка, фіксування
результату матчу, тощо).

Правило 11 – Положення «поза грою»
11.1 Статус середньої лінії
Старий текст
Гравець не перебуває в положенні «поза грою»,
якщо:
• знаходиться на своїй половині поля або (…).

Новий текст
Гравець перебуває в положенні «поза грою»,
якщо:
• будь-яка частина його голови, корпусу або ніг
перебуває на половині поля суперника (за
винятком середньої лінії)

Пояснення
Пропонується уточнення, що середня лінія «нейтральна» для положення «поза грою», тобто частина
корпусу гравця повинна перебувати на половині поля суперника, щоб він перебував у положенні
«поза грою».
11.2 Статус рук гравців
Додатковий текст
Гравець перебуває в положенні «поза грою», якщо:
• будь-яка частина його голови, корпусу або ніг перебуває ближче до лінії воріт суперника, ніж м’яч
та передостанній гравець команди суперника. Руки всіх гравців, в тому числі воротарів, до уваги не
беруться.
Пояснення
Пропонується уточнення, що руки захисників, гравців атакуючої команди і воротарів не беруться до
уваги, коли визначається положення «поза грою».
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11.3 Порушення немає під час перебування в положенні «поза грою» в той момент, коли м’яч
знаходиться у грі
Старий текст
Новий текст
Гравець, який перебуває в положенні «поза грою» Гравець, який перебуває в положенні «поза грою»
в той момент, коли м’яч знаходиться у грі або до
в той момент, коли м’яч знаходиться у грі або до
нього доторкнувся партнер по команді, карається нього доторкнувся партнер по команді, карається
тільки за активне втручання у гру , на думку
тільки за активне втручання у гру
арбітра…
Пояснення
Пропонується уточнення, що положення («поза грою») гравця визначається в той момент, коли м’яч
знаходиться у грі. Порушення відбувається після того, як м’яч опинився у грі, наприклад гравець,
який, перебуваючи у положенні «поза грою», забив м’яч, відбитий воротарем, скоїв порушення після
того, як м’яч опинився у грі.
11.3 Порушення після того, як м’яч відскочив або був відбитий
Старий текст
Новий текст
отримує перевагу в цьому положенні діями з
отримує перевагу в цьому положенні діями з
м’ячем, коли м’яч
м’ячем або перешкоджаючи супернику, коли м’яч:
• відскочив або зрикошетив від стійки,
• відскочив або зрикошетив від стійки,
поперечини воріт або від суперника
поперечини воріт або від суперника
• (…) навмисно відбитий суперником
• був навмисно відбитий суперником
Пояснення
Пропонується уточнення, що «перешкоджання супернику» після того як м’яч відскочив, зрикошетив
або був відбитий суперником, вважається порушенням під час перебування у положенні «поза грою».
11.5 Місце виконання штрафного/вільного удару
Старий текст
с. 36 У випадку порушення у положенні «поза
грою», арбітр призначає вільний удар на користь
команди суперника, який виконується з місця, де
сталося порушення;
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Новий текст
У випадку порушення положення «поза грою»,
арбітр призначає вільний удар з того місця, де
відбулося порушення, включаючи, власну
половину поля гравця.
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с. 111 Коли сталося порушення у положенні
«поза грою», арбітр призначає вільний удар, який
виконується з місця, де перебував гравець під час
отримання останньої передачі від одного з
партнерів по команді
Пояснення
Правило і інтерпретація були несумісними. Згідно усіх Правил, загальним принципом є призначення
штрафного/вільного удару з того місця, де сталося порушення, тому це зараз застосовується у
положеннях «поза грою». Вільний удар може бути призначений на половині поля команди гравця,
якщо він переходить з положення «поза грою» на половині поля суперників, щоб скоїти порушення
в положенні «поза грою» на половину поля своєї команди
11.6 Гравець команди, яка захищається, поза межами поля
Старий текст
Новий текст
Якщо гравець команди, що захищається, залишає Якщо гравець команди, що захищається, залишає
поле без дозволу арбітра, вважається, що він
поле без дозволу арбітра, вважається, що він
перебуває на лінії своїх воріт або на боковій лінії, перебуває на лінії своїх воріт або на боковій лінії,
щоб опинитися в положенні «поза грою» до
для визначення положення «поза грою» до
наступної зупинки гри. Якщо гравець навмисно
наступної зупинки гри або доки його команда не
залишив поле, арбітр має попередити його в
відбила м’яч з власної штрафної площі до
наступний момент, коли м’яч вийде з гри.
середньої лінії. Якщо гравець навмисно залишив
поле, він має бути попередженим в наступний
момент, коли м’яч вийде з гри.
Пояснення
Несправедливо, коли травмований гравець за межами поля команди, яка захищається, грає з будьяким присутнім на полі партнером, до зупинки гри. Нова форма вислову визначає закінчення фази
гри, коли гравець команди, яка захищається, більше не вважається присутнім на полі з причин в
визначення положення «поза грою».
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11.7 Гравець атакуючої команди поза межами поля
Старий текст
Новий текст
Саме по собі не вважається порушенням, якщо
Гравець атакуючої команди може вийти або
гравець, який, перебуваючи в положенні «поза
перебувати поза межами поля, щоб не брати
грою», залишає поле, щоб показати арбітру, що не активної участі у грі. Якщо гравець повертається
бере активну участь у грі. Проте, якщо, на думку
на поле з лінії воріт або бере активну участь у грі
арбітра, цей гравець залишив поле з тактичних
до наступної зупинки гри або, якщо команда, що
міркувань і отримав нечесну перевагу,
захищається, відбила м’яч зі своєї штрафної
повертаючись на поле, йому треба зробити
площі до середньої лінії, вважається, що цей
попередження за неспортивну поведінку. Для
гравець перебуває на лінії воріт, для визначення
повернення на поле, гравцю потрібен дозвіл
положення «поза грою». Гравць, який навмисно
арбітра.
залишає поле і повертається без дозволу арбітра,
не отримує покарання за положення «поза
грою», але якщо отримує перевагу, йому
виноситься попередження.
Пояснення
Пропонується уточнення, як ставитись до гравця атакуючої команди, який залишає поле або
перебуває поза його межами, а потім повертається.
11.8 Гравець атакуючої команди у воротах
Старий текст
Якщо гравець атакуючої команди непорушно
стоїть між стійками воріт та в площі воріт, коли
м’яч проходить у ворота, взяття воріт має бути
зафіксовано. Проте, якщо (…) (…) атакуючий
гравець відволікає суперника, взяття воріт не
зараховується, гравець має бути попереджений
за неспортивну поведінку і гра поновлюється
«спірним м’ячем» (…).
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Новий текст
Якщо гравець атакуючої команди непорушно
стоїть між стійками воріт та в площині воріт,
коли м’яч проходить у ворота, гол має бути
зараховано, якщо цей гравець не порушує
правило перебування в положенні «поза грою»
або Правило 12. В такому випадку гра
поновлюється вільним або штрафним ударом.
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Пояснення
Узгоджується із зміненим формулюванням положення «поза грою» (тобто видалення слова
«відволікає») та можливістю покарання порушень за межами поля штрафним/вільним ударом, коли
м’яч у грі.

Правило 12 – Порушення та неналежна поведінка
12.1 Порушення, коли м’яч не у грі.
Додатковий текст
Штрафний та вільний удари, а також 11-метрові удари можуть бути призначені тільки у випадку
порушення та неналежної поведінки, коли м’яч у грі.
Пояснення
Остаточне висловлювання (з розділу інтерпретацій), що м’яч має бути у грі, коли за неналежну
поведінку призначаються покарання штрафним/вільним або 11-метровим ударом.
12.2 Штрафний удар – додаються «удари»’
Старий текст
Новий текст
Штрафний удар призначається за будь-яке з
Штрафний удар призначається за будь-яке з
наступних семи порушень щодо суперника,
наступних порушень щодо суперника, скоєне
скоєне гравцем, на думку арбітра, через
гравцем, на думку арбітра, через недбалість,
недбалість, нерозсудливість або із застосуванням безрозсудливість або із застосуванням надмірної
надмірної сили
сили
• підкат проти суперника
• підкати або небезпечні единоборства
Пояснення
Підкати визначають удари ногою, але можливі деякі удари іншими частинами тіла (наприклад,
коліном), які технічно не були висвітлені.
12.3 Контакт карається штрафним ударом
Додатковий текст
За порушення при наявності контакту, призначається штрафний або 11-метровий удар.
Пояснення
Додається уточнення, що штрафний удар призначається за порушення, пов’язане з контактом.
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12.4 «Безрозсудливий» – видалення з визначення слова «повністю»
Старий текст
Новий текст
Нерозсудливість означає, що гравець діяв,
Безрозсудливість – гравець, який діє, нехтуючи
повністю нехтуючи небезпекою або наслідками
безпекою або наслідками для суперника, має
для суперника (…) (…), і має бути попередженим.
бути попередженим.
Пояснення
Була законна стурбованість щодо значення / відповідності слова «повністю»
12.5 Серйозне ігрове порушення – видалення з визначення слова «значно»
Старий текст
Новий текст
Застосування надмірної сили означає, що гравець Застосування надмірної сили – гравець
значно перевищив необхідне застосування сили
перевищує необхідне застосування сили та
та піддав суперника небезпеці (…) (…),і має бути
піддає суперника небезпеці, має бути вилученим
вилученим з поля.
з поля.
Пояснення
Була законна стурбованість щодо значення / відповідності слова «значно».
12.6 Штрафний удар – додається вираз «перешкоджання діям суперника за допомогою контакту»
Додатковий текст
Штрафний удар призначається за скоєння гравцем одного з таких порушень:
• перешкоджає діям суперника за допомогою контакту
Пояснення
Підтверджується, що штрафний удар призначається за перешкоджання діям суперника за допомогою
контакту.
12.7 Перешкоджання просуванню суперника без контакту – призначається вільний удар
Старий текст
Новий текст
Вільний удар також призначається на користь
Вільний удар також призначається, якщо (…)
команди суперника, якщо (…) (…) гравець
гравець перешкоджає просуванню суперника без
перешкоджаю просуванню суперника.
будь-якого контакту.
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Пояснення
Підтверджується, що за перешкоджання діям суперника без контакту призначається вільний удар.
12.8 Право застосовувати дисциплінарні заходи з моменту інспектування поля для гри до початку
матчу (див. п. 5.4)
Старий текст
Новий текст
Арбітр має право застосовувати дисциплінарні
Арбітр має право застосовувати дисциплінарні
покарання з моменту виходу на поле до виходу з
санкції з моменту виходу на поле для гри з метою
поля після фінального свистка
інспектування до початку матчу та до виходу з
поля після завершення матчу (включаючи 11метрові удари).
Якщо, перед виходом на поле для гри на початку
матчу, гравець скоїв порушення, що карається
вилученням, арбітр має право заборонити цьому
гравцю брати участь у матчі (див. Правило 3.6);
арбітр повинен повідомити у рапорті про будьяку іншу неналежну поведінку.
Пояснення
Така сама зміна описана і пояснюється Правилом 5 (див. п. 5.4).
12.9 Застосування «принципу переваги», коли гравець скоїв порушення, яке карається червоною
карткою, а потім бере участь у грі
Додатковий текст
Не варто застосовувати «принцип переваги» в ситуаціях серйозного ігрового порушення, агресивної
поведінки або іншого порушення, що потребує попередження, якщо тільки не виникне очевидна
можливість забити м’яч. Арбітр повинен вилучити гравця з поля, коли м’яч вийде з гри наступного
разу. Але якщо гравець володіє м’ячем або веде боротьбу з суперником / перешкоджає супернику,
арбітр повинен зупинити гру, вилучити гравця з поля та поновити гру вільним ударом.
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Пояснення
Пропонується уточнення, що в рідких випадках арбітр застосовує «принцип переваги», коли
порушення карається червоною карткою (тільки якщо очевидна можливість забити м’яч), якщо потім
гравець, який заслуговує на червону картку, бере участь у грі, гра має бути зупинена. Це б суперечило
«чесній грі», якби взяття воріт відбулося за участю, за сприяння гравця або він зупинив взяття воріт
суперником
12.10 Попередження за гру рукою
Старий текст
У різних випадках треба зробити попередження
гравцю за неспортивну поведінку, наприклад,
якщо він
• здійснив порушення з тактичною метою
перешкодити або зірвати перспективну атаку

Новий текст
У різних випадках треба винести попередження
гравцю за неспортивну поведінку, наприклад,
якщо він
• здійснив порушення або грає рукою,
перешкоджаючи або зупиняючи перспективну
атаку
• грає рукою, намагаючись забити м’яч
(незалежно від того, чи була спроба успішною)
або безуспішно захистити ворота

• затримує суперника з тактичною метою
відтягнути його від м’яча або перешкодити
заволодіти м’ячем
• грає рукою, заважаючи супернику заволодіти
м’ячем або розвинути атаку
• грає рукою, намагаючись забити м’яч
(незалежно від того, чи була спроба успішною)
Пояснення
• Вираз «перешкодити супернику заволодіти м’ячем» видалений як порушення, яке карається
жовтою карткою, бо є підставою для деяких арбітрів карати кожну гру рукою жовтою карткою
• Гра рукою включена як порушення, яке карається жовтою карткою, коли «зупиняє/перешкоджає
проведенню перспективної атаки» (як і у випадку інших порушень, які мають такий самий ефект).
• Пропонується уточнення, що гравець, який намагається безуспішно зіграти рукою, щоб захистити
ворота, має бути покараний жовтою карткою.
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12.11 Перешкоджання очевидній можливості забити м’яч у штрафній площі
Додатковий текст
Якщо гравець команди суперника перешкоджає голу або очевидній можливості забити м’яч
порушенням навмисної гри рукою, він вилучається з поля незалежно вид місця де було скоєно
порушення
Якщо гравець скоїв порушення проти суперника у власній штрафній площі перешкоджаючи
очевидній можливості забити м’яч і арбітр призначає 11-метровий удар, порушник має бути
попереджений, окрім випадків, коли:
• Затримує, тягне або штовхає суперника або
• Порушник не намагається грати в м’яч або у нього немає можливості вести боротьбу за м’яч або
• Порушення, що карається червоною карткою незалежно від місця його скоєння на полі для гри
(наприклад, серйозне ігрове порушення, агресивна поведінка, тощо)
В усіх зазначених вище випадках гравець має бути вилучений з поля.
Пояснення
Коли порушення з метою перешкодити очевидній можливості забити м’яч скоїв захисник у штрафній
площі, 11-метровий ефективно відновлює очевидну можливість забити м’яч, і покарання буде для
нього менш суворим (жовта картка), ніж у випадку скоєння порушення поза межами штрафної площі.
Однак, якщо порушення було у вигляді гри рукою або він немав можливості володіння або відбору
м’яча (як визначено у формулюванні), гравець вилучається з поля
12.12 Серйозне порушення – включено поняття «небезпечне единоборство»
Старий текст
Новий текст
Підкат, небезпечний у для суперника, слід
Підкат або единоборство, небезпечне для
вважати серйозним порушенням.
суперника, слід вважати серйозним ігровим
порушенням
Пояснення
Така ж сама заміна, як у п. 12.2 – «небезпечне единоборство» - порушення із застосуванням рук, ліктів,
тощо.
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12.13 Агресивна поведінка – без контакту
Старий текст
Агресивною поведінкою буде застосування
гравцем надмірної сили або жорстокості щодо
суперника без боротьби за м’яч, або щодо
партнера по команді, офіційної особи команди,
офіційної особи матчу, глядача або будь-якої
іншої особи.

Новий текст
Агресивною поведінкою буде застосування або
спроба застосування гравцем надмірної сили або
жорстокості щодо суперника без боротьби за
м’яч, або щодо партнера по команді, офіційної
особи команди, офіційної особи матчу, глядача
або будь-якої іншої особи, незалежно від
наявності контакту.

Пояснення
Пропонується уточнення, що спроба агресивної поведінки карається червоною карткою, навіть якщо
безуспішна.
12.14 Агресивна поведінка – контакт з головою/обличчям
Додатковий текст
Крім того, агресивною поведінкою гравця без боротьби за м’яч буде навмисний удар по обличчю або
голові суперника або будь-якої іншої особи із застосуванням рук, якщо тільки застосовану силу удару
можна не брати до уваги.
Пояснення
Пропонується уточнення, що гравця, який навмисно вдарив суперника по голові/обличчю, (без
боротьби за м’яч), треба вилучити з поля (якщо силу удару можна не брати до уваги).
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12.15 Порушення, скоєні щодо запасних гравців, офіційних представників команди, офіційних осіб
матчу, тощо
Старий текст
Новий текст
Якщо м’яч у грі і гравець скоїв порушення в
Якщо м’яч у грі і гравець скоїв порушення в
межах поля для гри
межах поля для гри проти:
• щодо суперника, гра поновлюється штрафним
• суперника – вільний або штрафний удар або
ударом з місця, де відбулося порушення (див.
11-метровий удар
Правило 13 – Місце виконання штрафного /
вільного удару) або 11-метрового удару (якщо в
межах штрафної площі команди порушника)
• щодо партнера по команді, гра поновлюється
• партнера по команді, запасного або заміненого
вільним ударом з місця, де відбулося
гравця, офіційного представника команди або
порушення (див. Правило 13 – Місце виконання
офіційної особи матчу – штрафний удар або 11штрафного / вільного удару)
метровий удар
• щодо запасного або заміненого гравця, гра
• будь-якої іншої особи - «спірний м’яч»
поновлюється вільним ударом з місця, де
знаходився м’яч, коли гра була зупинена (див.
Правило 13 – Місце виконання штрафного /
вільного удару)
• щодо арбітра або асистента арбітра, гра
поновлюється вільним ударом з місця, де
відбулося порушення (див. Правило 13 – Місце
виконання штрафного / вільного удару)
• щодо іншої особи, гра поновлюється «спірним
м’ячем» з місця, де знаходився м’яч, коли гра
була зупинена, якщо тільки гра не була
зупинена в межах площі воріт. У цьому випадку
арбітр кидає м’яч з найближчої точки на лінії
площі воріт, яка проходить паралельно лінії
воріт, до місця, де знаходився м’яч, коли гра
була зупинена
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Пояснення
Покарання за порушення, скоєне щодо іншої особи, відображає серйозність такої дії, наприклад
футбол посилає слабке/хибне явище, якщо за порушення, проти офіційної особи матчу,
призначається тільки вільний удар
12.16 Порушення, скоєні поза межами поля для гри (див. п. 13.3 + 14.1)
Старий текст
Новий текст
Якщо м’яч у грі, а порушення відбулось поза
Якщо м’яч у грі, а порушення відбулось поза
межами поля для гри…
межами поля для гри (…). Проте, якщо гравець
залишив поле в результаті ігрових дій і скоїв
• якщо гравець залишив поле, щоб скоїти
порушення проти іншого гравця, гра
порушення, гра поновлюється вільним ударом з
місця, де знаходився м’яч, коли гра була зупинена поновлюється штрафним/вільним ударом з місця
(див. Правило 13 – Місце виконання штрафного / на боковій лінії, найближчого до місця скоєного
порушення; у ситуаціях порушень, коли гра
вільного удару)
поновлюється штрафним ударом, призначається
11-метровий удар, якщо порушення відбулося в
межах штрафної площі команди порушника.
Пояснення
Правило змінилося, оскільки футбол очікував, що в ситуації, коли 2 гравці залишають поле в
результаті ігрових дій, і один з них скоїв порушення щодо іншого поза межами поля, мав бути
призначений вільний удар. Ніхто не зрозумів би, якби арбітр пред’явив червону/жовту картку, а
потім поновив гру «спірним м’ячем» (або вільним ударом). Штрафний/вільний удар призначається з
бокової лінії/лінії воріт, найближчої до місця скоєного порушення; якщо це відбулось на лінії воріт в
межах штрафної площі команди порушника, призначається 11-метровий удар.

Правило 13 – Штрафний і вільний удари
13.1 . Штрафний та вільний удари призначаються на користь команди суперника
Старий текст
Новий текст
Бувають штрафні та вільні удари.
Штрафні та вільні удари призначаються на
користь команди суперника у випадку порушень,
скоєних гравцем.
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Пояснення
Констатація на початку цього Правила, що штрафний/вільний удар призначається на користь
команди суперника, дозволяє видалити багаторазове вживання фрази «на користь команди
суперника».
13.2 Місце виконання штрафних/вільних ударів
Додатковий текст
Всі штрафні/вільні удари виконуються з місця, де сталося порушення, за винятком:
Пояснення
Зрозуміла констатація на початку цього Правила дозволяє видалити спеціальне посилання на місце
виконання штрафних/вільних ударів в багатьох Правилах.
13.3 . Порушення поза межами поля для гри
Старий текст
Штрафні/вільні призначаються за порушення за
участю гравця, який виходить, повторно
виходить на поле для гри або залишає його без
дозволу арбітра, виконуються з місця, де
перебував м’яч, коли арбітр зупинив гру.

Новий текст
Штрафні/вільні призначаються за порушення за
участю гравця, який виходить, повторно
виходить 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 щодо іншого гравця, гра
поновлюється штрафним/вільним ударом з місця
на боковій лінії, найближчого до місця скоєного
порушення; у ситуаціях порушень, коли гра
поновлюється штрафним ударом, призначається
11-метровий удар, якщо порушення відбулося в
межах штрафної площі команди порушника

Пояснення
Узгоджується зі зміною, викладеною в п. 12.16 та 14.1.
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13.4 . М’яч повинен безсумнівно рухатись, щоб опинитись у грі
Старий текст
Новий текст
М’яч перебуває у грі, коли виконується удар і він
М’яч перебуває у грі, коли виконується удар і він
починає рухатись.
очевидно рухається…
Пояснення
Ця зміна узгоджується з початковим ударом (8.3), 11-метровим ударом (14.2) і кутовим ударом (17.2).
13.5 . Перешкоджання/перехоплення штрафних/вільних ударів
Старий текст
Новий текст
Якщо гравець швидко виконує штрафний /
Якщо гравець швидко виконує штрафний /
вільний удар, і суперник, який перебуває близько вільний удар, і суперник який перебуває на
від м’яча, навмисно перешкоджає виконанню
відстані менше 9,15 м (10 ярдів) від м’яча,
штрафного/вільного удару, потрібно зробити
перехоплює його, арбітр не зупиняє гру. Проте,
супернику, який навмисно перешкоджає
попередження за затримку поновлення гри.
швидкому виконанню штрафного/вільного
Якщо гравець швидко виконує штрафний /
удару, потрібно винести попередження за
вільний удар, і суперник який перебуває на
затримку поновлення гри.
відстані менше 9,15 м (10 ярдів) від м’яча,
перехоплює його, арбітр не зупиняє гру.
Пояснення
Переставлені параграфи; більш зрозуміла відмінність між «перешкоджанням» виконанню штрафного
/ вільного удару і «перехопленням» м’яча після швидкого виконання штрафного/вільного удару.

Правило 14 – Одинадцятиметровий удар
14.1 11-метровий удар за порушення, скоєне поза межами поля (див. п. 12.16 + 13.3)
Старий текст
Новий текст
11-метровий удар призначається за одне з десяти 11-метровий удар призначається за скоєне
порушень, скоєних командою у своїй штрафній
гравцем порушення у власній штрафній площі
площі, які караються штрафним ударом.
або поза межами поля, в результаті ігрових дій,
як зазначено Правилами 12 і 13.

Правила гри 2016/17 | Зміни до Правил 2016/ 17

151

Пояснення
Повторення змін до Правил 12 і 13, що 11-метровий удар призначається за порушення, скоєне
захисником, коли він перебуває поза межами поля для гри, а м’яч знаходиться у грі, якщо найближча
точка до місця порушення знаходиться в межах штрафної площі команди порушника.
14.2 Нерухоме положення і рух м’яча
Старий текст
М’яч:
• має бути встановлений на 11-метровій позначці
• Вважається, що м’яч ввійшов у гру, коли, після
удару ногою, зрушився з місця
Пояснення
Узгоджується з іншими змінами.

Новий текст
М’яч:
• має лежати нерухомо на 11-метровій позначці
• Вважається, що м’яч ввійшов у гру, коли, після
удару ногою, очевидно рухається

14.3 Коли 11-метровий удар вважається виконаним (див. п. 10.2.6)
Додатковий текст
11-метровий удар вважається завершеним, коли м’яч зупиняється, виходить з гри або арбітр зупиняє
гру через будь-яке порушення Правил.
Пояснення
Пропонується уточнення, коли 11-метровий удар вважається завершеним.
14.4 За деякі порушення завжди призначається вільний удар
Старий текст
Новий текст
Коли арбітр подав сигнал на виконання 11Коли арбітр подав сигнал на виконання 11метрового удару і перш ніж м’яч увійде у гру,
метрового удару, удар має бути виконаний. Якщо,
виникає одна з таких ситуацій:
перш ніж м’яч увійде у гру, виникає одна з таких
гравець, який виконує 11-метровий удар,
ситуацій:
порушує Правила гри
гравець, який виконує 11-метровий удар, або
його партнер порушує Правила гри
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• арбітр дозволяє виконати удар
• якщо м’яч проходить у ворота, удар
виконується вдруге
• якщо м’яч не проходить у ворота, арбітр
зупиняє гру і поновлює вільним ударом на
користь команди, яка захищається, з місця, де
відбулося порушення
воротар порушує Правила гри:
• арбітр дозволяє виконати удар
• якщо м’яч проходить у ворота, взяття воріт
зараховується

• якщо м’яч проходить у ворота, удар
повторюється
• якщо м’яч не проходить у ворота, арбітр
зупиняє гру і поновлює вільним ударом
За винятком наступних порушень, коли гра буде
зупинена і поновлена вільним ударом, незалежно
від того, чи було забито м’яч:
• партнер визначеного гравця виконує удар;
арбітр попереджає цього гравця
• 11-метровий удар пробитий назад:
• застосування оманливих рухів після
завершення розбігу гравцем, який виконує
удар (оманливі рухи під час розбігу
дозволяються); арбітр попереджає гравця

• якщо м’яч не проходить у ворота, удар
виконується вдруге
партнер визначеного гравця порушує Правила
гриe:
• арбітр дозволяє виконати удар
• якщо м’яч проходить у ворота, удар
виконується вдруге
• якщо м’яч не проходить у ворота, арбітр
зупиняє гру і поновлює вільним ударом на
користь команди, яка захищається, з місця, де
відбулося порушення

Правила гри 2016/17 | Зміни до Правил 2016/ 17

153

Пояснення
Підкреслюється, що стандартне рішення стосовно повторного виконання / зарахованого голу /
вільного удару не відноситься до цих ситуацій, особливо виконання 11-метрового удару гравцем,
який не був визначений, або «заборонені» рухи, як «навмисні» прояви неспортивної поведінки.
14.5 Порушення воротарем
Додатковий текст
Якщо м’яч не проходить у ворота, удар повторюється; воротар отримує попередження, якщо
порушення відбулося з його вини.
Пояснення
Внесення змін до Правила дозволяє ставитись суворіше до виконавців 11-метрових ударів, які
вживають «заборонені рухи». Це узгоджується з необхідністю виносити попередження воротарям за
порушення Правила, щоб спричинити повторне виконання удару. Це повинно стимулювати воротарів
не порушувати це Правило.
14.6 Декілька порушень, скоєних одночасно
Старий текст
за порушення Правил гри гравцями обох команд,
які захищаються і атакують, удар виконується
вдруге

Новий текст
за порушення Правил гри гравцями обох команд,
удар повторюється, якщо гравець не скоїв більш
серйозне порушення (наприклад, заборонені
рухи)

Пояснення
Повторення зміни до Правила 5, згідно з яким підлягає покаранню більш серйозне порушення (див. п.
5.3).

154

Правило 15 – Вкидання м’яча
15.1 Потреба вкидати м’яч обома руками
Новий текст
На момент звільнення від м’яча, гравець, який виконує вкидання, повинен:
• стояти обличчям до поля
• розташувати ступні обох ніг так, щоб хоча б частина їх перебувала на боковій лінії або за межами
поля
• вкидати м’яч обома руками із замахом з-за голови на тому місці, де м’яч залишив поле
Пояснення
• слово вкидання здається більш логічним для вживання, ніж звільнення
• об’єднання ключових моментів 3 і 4 підкреслює, що порушення з «вкиданням однією рукою» (м’яч,
вкинутий однією рукою, скеровується іншою рукою) не дозволяється.
15.2 Порушення відстані у 2 м (2ярдів)
Старий текст
Якщо суперник несправедливо відволікає гравця,
який виконує вкидання, або перешкоджає йому
• він отримує попередження за неспортивну
поведінку

Новий текст
Суперник, який у нечесний спосіб відволікає
гравця, який виконує вкидання, або перешкоджає
йому (в тому числі, перебуваючи на відстані
менше 2 м (2 ярдів) від місця, де мало бути
виконано вкидання), отримує попередження за
неспортивну поведінку, і якщо вкидання було
виконано, арбітр призначає вільний удар.

Пояснення
Недотримання відстані у 2 м (2 ярдів) вважається несправедливим відволіканням гравця, який
виконує вкидання, або перешкоджанням йому і, якщо вкидання було виконано, арбітр поновлює гру
вільним ударом.
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Правило 16 – Удар від воріт
16.1 Кутовий удар, якщо після удару від воріт м’яч потрапляє у власні ворота
Додатковий текст
• М’яч забитий у ворота, безпосередньо після удару від воріт, може бути зарахований, але тільки у
ворота команди суперника; якщо м’яч проходить безпосередньо у ворота команди гравця, який
виконав удар від воріт, арбітр призначає кутовий удар на користь команди суперника, якщо м’яч
залишив штрафну площу.
Пояснення
Пояснюється правильне поновлення гри, якщо гравець забиває м’яч «у власні ворота»
безпосередньо з удару від воріт (наприклад, за умови сильного вітру)
16.2 М’яч повинен лежати нерухомо
Новий текст
• М’яч має лежати нерухомо і удар від воріт виконується з будь-якої точки в площі воріт гравцем
команди, яка захищається.
Пояснення
Подається уточнення, що м’яч має лежати нерухомо, бо цього не було y «старому» формулюванні.
16.3 Гравець атакуючої команди у штрафній площі
Додатковий текст
• Якщо суперник, який перебуває у штрафній площі, доторкнеться до м’яча або веде боротьбу за
нього, перш ніж інший гравець доторкнеться до м’яча, арбітр призначає повторний удар від воріт.
Пояснення
Подається уточнення, що будь-якому супернику (суперникам) під час перебування у штрафній площі,
коли виконується удар від воріт не можна торкнутися м’яча/вести боротьбу за м’яч, доки інший
гравець не зробить цього. Таким чином, не буде отримана перевага, якщо не залишити межі штрафної
площі, як того вимагає Правило.
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Правило 17 – Кутовий удар
17.1 Кутовий удар, після якого м’яч потрапляє у власні ворота
Додатковий текст
• М’яч може бути забитий безпосередньо з кутового удару, але тільки у ворота команди суперника;
якщо м’яч потрапляє безпосередньо у ворота команди гравця, який виконує кутовий удар, арбітр
призначає кутовий удар на користь команди суперника.
Пояснення
Пояснюється правильне поновлення гри, якщо гравець забиває м’яч «у власні ворота»
безпосередньо з кутового удару.
17.2 М’яч повинен лежати нерухомо і зрушитись з місця, щоб увійти у гру
Новий текст
• М’яч повинен бути розташований у кутовій площі.
• М’яч повинен лежати нерухомо і удар ногою виконує гравець атакуючої команди
• Вважається, що м’яч увійшов у гру, коли, після удару ногою, очевидно рухається (…).
Пояснення
• Слово «площа» заміняє слово «сектор»
• Подається уточнення, що м’яч повинен лежати нерухомо
• Відображення зміни до інших Правил, яка особливо важлива для ситуацій з виконанням кутових
ударів, щоб припинити практику, коли гравці просто торкаються м’яча, а потім удають у
неспортивній манері, що кутового удару не було.
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