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Zadeva: Spremembe Futsal pravil igre 2014/2015

Spoštovani,

obveščamo vas, da je FIFA Futsal komisija v sodelovanju s podkomisijo International Football Association
Board (v nadaljevanju: IFAB) in FIFA Sodniškim oddelkom odobrila naslednje spremembe in dopolnitve Futsal
pravil igre ter navodil in direktiv, izdanih s strani IFAB, ki imajo neposreden učinek na Futsal pravila igre:

SPREMEMBE PRAVIL IGRE IN ODLOČB IFAB

1. PRAVILO  3 - ŠTEVILO IGRALCEV - POSTOPEK ZAMENJAVE

Obstoječe besedilo Novo besedilo
Zamenjava je dovoljena  ob vsakem času, ne glede na
to ali je žoga v igri ali ne.  Za zamenjavo igralca z
rezervnim igralcem morajo biti upoštevani naslednji
pogoji:

 ……
 Rezervni igralec vstopi na igrišče preko

prostora za zamenjave.
 Zamenjava je izvršena, ko rezervni igralec

vstopi na igrišče preko prostora za zamenjave.
 ……

Zamenjava je dovoljena  ob vsakem času, ne glede
na to ali je žoga v igri ali ne.  Za zamenjavo igralca z
rezervnim igralcem morajo biti upoštevani naslednji
pogoji:

 ……
 Rezervni igralec vstopi na igrišče preko

svojega prostora za zamenjave.
 Zamenjava je izvršena, ko rezervni igralec

vstopi na igrišče preko svojega prostora za
zamenjave, po tem ko preda markirno
majico zamenjanemu igralcu, razen če je ta
igralec v izjemah, predvidenih v Futsal
Pravilih igre, zapustil igrišče z drugega dela
igrišča, v tem primeru bo rezervni igralec
predal markirno majico tretjemu sodniku.

 ……

Obrazložitev: Posodobljeno Pravilo, ki vključuje natančen postopek zamenjav, se že uporablja na mednarodnih
tekmovanjih. Uporaba markirne majice pri nadzoru postopka zamenjave je poenostavila postopek in pomaga
pri preprečevanju rumenih kartonov v primeru kršitev.



2.  PRAVILO 3 - ŠTEVILO IGRALCEV - REZERVNI IGRALCI
Komentar Futsal Pravil igre in navodila za sodnike

Obstoječe besedilo Novo besedilo
Če rezervni igralec vstopi na igrišče s kršitvijo
postopka menjave ali s tem povzroči, da njegova
ekipa igra z dodatnim igralcem, morajo sodniki, ob
pomoči pomočnikov sodnika, delovati v skladu z
naslednjimi smernicami:

 igro morajo prekiniti, vendar ne takoj, če je
mogoče uporabiti prednost,

 opomniti morajo rezervnega igralca zaradi
nešportnega obnašanja, če je povzročil, da je
njegova ekipa igrala z dodatnim igralcem ali
zaradi kršenja postopka zamenjave,

 izključiti igralca, če prepreči nasprotni ekipi
zadetek ali čisto priložnost za zadetek. Število
igralcev v njegovi ekipi se zmanjša, če je
igralec kršil postopek zamenjave. V kolikor pa
njegova  ekipa igra z dodatnim igralcem, se
število za nadaljevanje igre ne zmanjša (op:
višek igralca zapusti igrišče plus opomin),

 ……

Če rezervni igralec vstopi na igrišče s kršitvijo
postopka menjave ali s tem povzroči, da njegova
ekipa igra z dodatnim igralcem, morajo sodniki, ob
pomoči pomočnikov sodnika, delovati v skladu z
naslednjimi smernicami:

 ……
 izključiti igralca, če prepreči nasprotni ekipi

zadetek ali čisto priložnost za zadetek.
Število igralcev v njegovi ekipi se zmanjša,
ne glede na to, ali je kršitev zaradi postopka
zamenjave ali njegova ekipa igra z igralcem
več. V tem primeru mora igrišče zapustiti
tudi eden od igralcev na igrišču, razen
izključene zamenjave, tako da njegova
ekipa igro nadaljuje z igralcem manj. Novi
igralec se nadomesti skladno s postopkom v
Pravilu 3 v rubriki »Izključeni igralci in
rezervni igralci«.

Obrazložitev: Rezervni igralec s preprečitvijo zadetka naredi premišljeno nešportno dejanje, ki ima lahko
pomembne posledice, kot je odločanje o rezultatu tekme. Ni primerno, da bi ekipa kršitelja imela korist od
kršitve. Zato mora igralec ekipe, kot izjema, ki je storila kršitev, zapustiti igrišče, s tem da njegova ekipa igra z
igralcem manj, dokler ne pretečeta dve minuti, ali se dogodi eden od primerov navedenih v rubriki Pravila 3
»Izključeni igralci in rezervni igralci«.

3.  PRAVILO 4 - OGLAŠEVANJE NA OPREMI

Obstoječe besedilo Novo besedilo
Igralci ne smejo razkriti spodnjih majic, na kateri so
slogani ali reklame. Osnovna obvezna oprema ne sme
razkrivati političnih, verskih ali osebnih izjav.
Igralca, ki sleče majico, da bi razkril slogane ali
reklame, bo kaznoval organizator tekmovanja. Ekipo
igralca, katere osnovna obvezna oprema razkriva
politične, verske ali osebne slogane ali izjave bo
kaznoval organizator tekmovanja ali FIFA.

OSNOVNA OBVEZNA OPREMA
Osnovna obvezna oprema ne sme imeti političnih,
religioznih ali osebnih sloganov. Ekipo igralca
katera osnovna obvezna oprema ima politične,
verske ali osebne slogane, izjave ali slike bo
sankcionirana s strani organizatorja tekmovanja ali
FIFA.

PODOBLAČILA
Igralci ne smejo razkriti podoblačil, ki prikazujejo
politične, verske, osebne slogane, izjave ali slike ali
katere koli reklame, razen proizvajalčev logotip.
Igralci ali ekipe, ki razkrijejo podoblačila, ki
prikazujejo politične, verske ali osebne slogane,
izjave ali slike, ali reklamirajo kaj drugega od
proizvajalčevega logoti, pa bodo sankcionirani s
strani organizatorja tekmovanja ali FIFA.



Obrazložitev: Besedilo je korigirano glede na sprejete spremembe, ki jih je odobril IFAB na zasedanju v marcu.
Dodatna razlaga: Do sedaj je obstajala razlika v ureditvi med tem kaj je igralec lahko razkril na svoji osnovni
obvezni opremi in tem kaj je lahko razkril na podoblačilih, npr. igralec ni smel razkriti osebne izjave ali slike na
svoji zunanji majici, vendar je to lahko storil na svoji podmajici. Ta sprememba poskuša doseči enako ureditev
osnovne obvezne opreme ter podoblačil.

4. PRAVILO 4 - OPREMA IGRALCEV - OSTALA OPREMA
Komentar Futsal Pravil igre in navodila za sodnike

Obstoječe besedilo Novo besedilo
Igralec sme nositi opremo, ki ne spada med osnovno
opremo pod pogojem, da je njen edini namen, da ga
fizično varuje in da ne predstavlja nobene nevarnosti
zanj ali za katerega koli drugega igralca.
Sodniki morajo pregledati vse kose oblačil ali opreme,
da presodijo, če niso nevarni.
Sodobna zaščitna oprema, kot so pokrivala, zaščitne
maske za obraz in ščitniki za roke in kolena iz
mehkega, lahkega oblazinjenega materiala, ne velja
kot nevarna in je zato dovoljena.
Športna očala so dovoljena, če ne predstavljajo
nevarnosti za igralce.
Če kos oblačila ali opreme, ki je bil pregledan na
začetku tekme in za katerega so sodniki presodili, da
je nenevaren, postane nevaren ali se med tekmo
uporablja na nevaren način, njegova uporaba ni več
dovoljena.
Uporaba elektronskih komunikacijskih sistemov med
igralci in / ali tehničnim osebjem ni dovoljena.

Igralec sme nositi opremo, ki ne spada med osnovno
opremo pod pogojem, da je njen edini namen, da ga
fizično varuje in da ne predstavlja nobene nevarnosti
zanj ali za katerega koli drugega igralca.
Sodniki morajo pregledati vse kose oblačil ali
opreme, da presodijo, če niso nevarni.
Sodobna zaščitna oprema, kot so pokrivala, zaščitne
maske za obraz in ščitniki za roke in kolena iz
mehkega, lahkega oblazinjenega materiala, ne velja
kot nevarna in je zato dovoljena.

V kolikor se uporabi zaščitno pokrivalo, mora biti:
 bodisi črne ali enake barve kot prevladujoča

(glavna) barva dresa (imenovani igralci iste
ekipe nosijo drese enake barve),

 v skladu s profesionalno zunanjostjo
igralčeve opreme,

 ločeno od dresa,
 biti varno in ne predstavlja nevarnosti za

igralca, ki jo nosi, ali za bilo katerega
drugega igralca (npr. obvezno pričvrščeno
okrog vratu),

 brez izboklin (npr. štrleči deli).
 …….

Obrazložitev: Besedilo je korigirano glede na spremembe, ki jih je odobril IFAB na zasedanju v marcu.

5.  PRAVILO  8 - ZAČETEK IN NADALJEVANJE IGRE - SODNIŠKI MET

Obstoječe besedilo Novo besedilo
Kršitve / kazni
Sodniški met se ponovi z istega mesta, od koder je
bila žoga prvič spuščena:

 če se igralec dotakne žoge, preden se dotakne
tal,

 če je storjena kakršnakoli kršitev, preden se
žoga dotakne tal.

V kolikor gre žoga direktno v vrata, potem ko se
dotakne tal in z njo dejansko igra ali se žoge dotakne
igralec:

Kršitve / kazni
Sodniški met se ponovi z istega mesta, od koder je
bila žoga prvič spuščena:

 če se igralec dotakne žoge, preden se
dotakne tal,

 če žoga zapusti igrišče, potem ko se
dotakne tal, brez da se žoge dotakne
igralec,

 če je storjena kakršnakoli kršitev, preden se
žoga dotakne tal.



 V kolikor je žoga udarjena direktno v
nasprotnikova vrata, se dosodi vmetavanje od
vrat,

 V kolikor je žoga udarjena direktno v lastna
vrata, se dosodi udarec iz kota za nasprotno
moštvo.

V kolikor igralec, potem ko se žoga dotakne tal,
udari žogo (op: enkrat / prvič) direktno v ena od
vrat in:

 gre žoga direktno v nasprotnikova vrata, se
dosodi vmetavanje od vrat;

 gre žoga direktno v lastna vrata, se dosodi
udarec iz kota za nasprotno moštvo.

V kolikor igralec, potem ko se žoga dotakne tal,
udari žogo večkrat (op: igra z njo) v ena od vrat in:

 žoga gre v ena od vrat, se zadetek prizna.

Obrazložitev: Korigirano besedilo in s tem odpravljene nejasnosti.

6.  PRAVILO  12 - PREKRŠKI IN NEŠPORTNO OBNAŠANJE - PREKRŠKI STORJENI NAD VRATARJEM
Komentar Futsal Pravil igre in navodila za sodnike

Obstoječe besedilo Novo besedilo
 ……

Nadaljevanje igre
 Igra se nadaljuje z indirektnim prostim

udarcem z mesta prekrška (glej Pravilo 13 –
mesto prostega udarca), razen če napadalec
skoči na vratarja, ga napade ali potisne na
malomaren ali brezobziren način ali z uporabo
prekomerne sile. V tem primeru morajo
sodniki, ne glede na disciplinsko kazen, ki jo
sprejmejo, nadaljevati igro z direktnim
prostim udarcem z mesta prekrška (glej
Pravilo 13 – mesto prostega udarca).

 ……
Nadaljevanje igre

 V kolikor je igra prekinjena  zaradi prekrška
storjenega nad vratarjem, kot je opisano v
tem poglavju, in sodniki ne morejo
uporabiti pravila prednosti, iz tega
prekinitev igre, bo igra nadaljevana z
indirektnim prostim udarcem z mesta
prekrška (glej Pravilo 13 – mesto prostega
udarca), razen če napadalec skoči na
vratarja, ga napade ali potisne na
malomaren ali brezobziren način ali z
uporabo prekomerne sile. V tem primeru
morajo sodniki, ne glede na disciplinsko
kazen, ki jo sprejmejo, nadaljevati igro z
direktnim prostim udarcem z mesta prekrška
(glej Pravilo 13 – mesto prostega udarca).

Obrazložitev: Korigirano besedilo  in s tem odpravljene nejasnosti.

7.  PRAVILO 15 - UDAREC IZ AVTA - POSTOPKI – KRŠITVE
Komentar Futsal Pravil igre in navodila za sodnike

Obstoječe besedilo Novo besedilo
.......
Če gre žoga v nasprotnikova vrata direktno iz udarca
iz avta, sodniki dosodijo vmetavanje od vrat.
Če gre žoga v izvajalčeva vrata direktno iz udarca iz
avta, sodniki dosodijo udarec iz kota.

Če žoga pri udarcu iz avta ne pride na igrišče, ekipa
ponavlja udarec iz avta iz istega mesta, pod pogojem,
da je bil udarec iz avta izveden v skladu s pravilnim
postopkom, vendar se štetje štirih sekund začne, kjer

……..
Če gre žoga v nasprotnikova vrata direktno iz udarca
iz avta, sodniki dosodijo vmetavanje od vrat.
Če gre žoga v izvajalčeva vrata direktno iz udarca iz
avta, sodniki dosodijo udarec iz kota

Če žoga pri udarcu iz avta ne pride na igrišče, bodo
sodniki odredili, da udarec iz avta izvaja igralec
nasprotne ekipe.
……..



se je končalo, ko je ekipa, ki izvaja udarec iz avta,
pripravljena na ponovitev izvedbe.
Če udarec iz avta ni bil izveden v skladu s pravilnim
postopkom, ga mora izvajati igralec iz nasprotne
ekipe.
……..

Obrazložitev: Pravilo 15 določa, da ima igralec na razpolago štiri sekunde, da izvede udarec iz avta na pravilen
način. Če žoga pri izvedbi udarca iz avta ne pride na igrišče, se smatra da udarec iz avta ni bil zaključen znotraj
štirih sekund, zaradi tega je prišlo do kršitve Pravila.

8. POSTOPKI ZA DOLOČITEV ZMAGOVALCA TEKME DOMA ALI V GOSTEH - PODALJŠKI

Obstoječe besedilo Novo besedilo
……..
Tekmovalna pravila lahko določijo igranje dveh enako
dolgih podaljškov, ki pa ne smeta biti daljša od  5
minut. Uporabljala se bodo določila Pravila 8.

…….
Tekmovalna pravila lahko določijo igranje dveh
enako dolgih podaljškov, ki pa ne smeta biti daljša
od treh ali petih minut. Uporabljala se bodo določila
Pravila 8. Tekmovalna pravila morajo določiti
natančen čas dveh enako dolgih podaljškov.

Obrazložitev: Da bi se izognili igranju le enega podaljška, za razliko od dveh podaljškov določenih v predpisih,
ter da bi se omogočilo čim več prožnosti za organizatorje tekmovanj, je tem organizatorjem dovoljeno, da
uvedejo v tekmovalni pravilnik krajši čas podaljškov (dva obvezna podaljška po tri ali pet minut).

9. POSTOPKI ZA DOLOČITEV ZMAGOVALCA TEKME DOMA ALI V GOSTEH - UDARCI S KAZENSKE TOČKE

Obstoječe besedilo Novo besedilo
Tekmovalna pravila lahko določijo izvajanje udarcev s
kazenske točke v skladu s postopkom opisanim
spodaj.

Postopek:
 ……
 ob upoštevanju  spodnjih določil obe ekipi

izvedeta po pet  (5) udarcev,
 ekipi izvajata kazenske udarce izmenično,
 če, preden sta obe ekipi izvedli po pet

udarcev, ena doseže  več zadetkov, kot bi jih
druga lahko, četudi bi izvedla vseh pet
udarcev , se izvajanje prekine,

 če sta obe ekipi po petih udarcih dosegli
enako število zadetkov ali nobenega, se bo
izvajanje nadaljevalo v enakem vrstnem redu,
dokler ena ekipa iz enakega števila udarcev ne
doseže zadetka več kot druga.

 ………

Tekmovalna pravila lahko določijo izvajanje udarcev
s kazenske točke v skladu s postopkom opisanim
spodaj.

Postopek:
 …….
 ob upoštevanju  spodnjih določil obe ekipi

izvedeta po tri (3) udarce,
 ekipi izvajata kazenske udarce izmenično,
 če, preden sta obe ekipi izvedli po tri udarce,

ena doseže  več zadetkov, kot bi jih druga
lahko, četudi bi izvedla vse tri udarce , se
izvajanje prekine,

 če sta obe ekipi po treh udarcih dosegli
enako število zadetkov ali nobenega, se bo
izvajanje nadaljevalo v enakem vrstnem
redu, dokler ena ekipa iz enakega števila
udarcev ne doseže zadetka več kot druga.

 ………

Obrazložitev: Če je nujno, da se dobi zmagovalca, lahko vključujoč podaljška in izvajanje kazenskih udarcev
trajanje tekme postane predolgo. Včasih lahko trajanje futsal tekme preseže čas dveh ur, kar ni idealno za
igralce, gledalce v dvorani ali televizijske gledalce. Iz tega razloga se je število kazenskih udarcev zmanjšalo na
tri.



Implementacija

Te spremembe in navodila so obvezujoča za konfederacije in nacionalne zveze od 2. julija 2014 dalje.

Stališče IFAB o uporabi mikrofonov in kamer oziroma komunikacijskega sistema z namenom medsebojnega
sodelovanja med sodniki

Vezano na predhodno omenjene spremembe v nadaljevanju navajamo stališče IFAB o uporabi audio/video
tehnike in komunikacijskega sistema, ki ga uporabljajo sodniki v  času tekme.

Glede na to, da se pojavlja vse več kritičnih trenutkov, v katerih si sodniki pomagajo z razpoložljivo tehniko, je
ta tema povzročila večjo pozornost pri IFAB in je bila obravnavana na letnem poslovnem sestanku dne
24.10.2013. Kljub  temu, da IFAB razume interes televizij, ki prenašajo tekme in želijo gledalcem ponuditi
dodatne poglede oziroma perspektivo spremljanja tekme, pa je jasen zaključek sestanka, da tovrstna uporaba
tehnike ni sprejemljiva, ker lahko škodi kredibilnosti in integriteti uradnih oseb na tekmi. Glavni razlog, da
sodniki uporabljajo komunikacijski sistem je, da lahko hitro in učinkovito medsebojno komunicirajo z
namenom sprejemanja dobrih odločitev. V primeru, da bi bilo občinstvo tekme vključeno v njihovo delovanje
ob sprejemanju odločitev, bi zagotovo zmanjšalo zmožnost učinkovitega sodelovanja sodniškega tima.

Potrebno je poudariti in razjasniti pravne možnosti uporabe tehnike kot pomoči za medsebojno komuniciranje
sodnikov, pomočnikov sodnikov in vseh ostalih uradnih oseb v času tekme. Če bi bilo takšno komuniciranje
med uradnimi osebami predmet prenosa tekme, bi to zahtevalo dodatno administrativno delo uradnih oseb v
smislu preverjanja verodostojnosti posredovanja posnetkov in njihove interpretacije občinstvu tekme.

Pravila posebej ne omenjajo omejitve glede opreme sodnikov (čeprav bo tudi ta tema v prihodnosti verjetno
vključena v pravila), vendar je treba poudariti, da takšno delovanje in uporaba tehnike v smislu spremljanja
sodniških odločitev, v tem času ni dovoljena.

Za dodatne informacije vam je na voljo strokovna služba NZS.

S spoštovanjem,

Nogometna zveza Slovenije

Aleš Zavrl
Generalni sekretar NZS

Pripravila: Komisija NZS za pravila nogometne igre;

Poslati:
- Medobčinske nogometne zveze;
- ZNSS, ZNTS;
- Združenje klubov 1. SNL;
- Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS);
- Klubi malega nogometa (v tekmovanjih NZS);
- Člani organov in komisij NZS;
- Sodniki, delegati in kontrolorji (na listah NZS);

- Društva nogometnih sodnikov;
- Člani NO NZS;
- Člani IO NZS;
- Častni predsednik NZS;
- Direktor in selektorji nogometnih reprezentanc;
- Arhiv, tu.


