
 

  

 

 

 
      

OKROŽNICA xx/21 
 
Brdo pri Kranju, 22.08.2021   Št.:  /21   Ozn.:  GP         
 
 
ZADEVA: FUTSAL PRAVILA igre -  glavne spremembe FUTSAL pravil 2021/2022 
 
S strani Fife smo bili obveščeni, da so FUTSAL pravila igre posodobljena in odobrena s strani FIFA COUNCIL, 
ki vključuje nekatere spremembe, značilne za futsal, hkrati pa usklajuje pravila s številnimi spremembami, 
ki so bile nedavno opravljene v nogometu in nogometu na mivki. 
  
Glavne spremembe FUTSAL Pravil igre za leto 2021/2022: 
 

PRAVILO 1 – Igrišče 9. Vrata 
Vratnici  in prečka obojih vrat morajo biti enake oblike, biti morajo kvadratne, 
pravokotne, okrogla, elipsaste ali kombinacije teh oblik. 
 
10. Premikanje vrat 
Če igralec ekipe, ki se brani, namerno premakne ali prevrne svoja vrata in pride v stik z 
žogo, se dosodi kazenski udarec za nasprotno ekipo, igralca kršitelja pa je potrebno 
opomniti ali, če je s prekrškom preprečil  nasprotni ekipi zadetek ali čisto priložnost za 
dosego zadetka, se ga izključi. 
 
Če igralec napadalne ekipe pomotoma ali namerno premakne ali prevrne 
nasprotnikova vrata, gol zadetek ne sme biti priznan in: 

• če je šlo za naključje, se igra nadaljuje s sodniškim metom; 

• če je bilo namerno in so vrata prišla v stik z žogo, se nasprotni ekipi dosodi 
direktni prosti udarec, igralec pa mora biti  opomnjen;  

• če je bilo namerno in vrata niso prišla v stik z žogo, se nasprotni ekipi dosodi 
indirektni prosti udarec, igralec pa mora biti opomnjen.     

 

PRAVILO 4 –  
Oprema igralcev 

4. Ostala oprema 
  
Zaščita za kolena in roke  
Kjer se uporabijo ščitniki za kolena in roke, morajo biti enake barve, kot je glavna 
barva rokava majice (ščitniki za roke) ali barve kratkih hlač ali hlač (ščitniki za kolena) 
in brez pretirano štrlečih delov.       
        

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

PRAVILO 5 –  
Sodniki 

2. Odločitve sodnikov 
Sodniki ne smejo spremeniti svoje odločitve o nadaljevanju igre, ko se prepričajo, da 
je bila nepravilna, ali na osnovi nasveta drugega sodnika, če se je igra že nadaljevala 
ali če so sodniki že dali znak za konec prvega polčasa oziroma drugega polčasa 
(vključno s podaljški) in so zapustili igrišče in njeno bližino, potem ko je časomerilec 
sprožil zvočni signal ali če so tekmo prekinili. 
 
3. Pravice in dolžnosti 
Sodniki: (….) 

• zaustavijo igro če (…)  
▪ dosojen je bil kazenski udarec, vratar pa je poškodovan igralec. 

 

PRAVILO 6 – 
Drugi sodniki 

2. Pravice in dolžnosti 
Časomerilec:  
zagotavlja, da je trajanje tekme v skladu z določbami PRAVILA 7: (...) 

• požene uro (štoperico) po tem, ko je bila igra pravilno nadaljevana; po  udarcu iz 
avta, udarcu od vrat, začetnem udarcu, udarcu iz kota, prostem udarcu 
kazenskem udarcu ali po spuščeni žogi. 

• zaustavi uro po doseženem zadetku, po dosojenem kazenskem udarcu ali po 
dosojenem prostem udarcu ali po poškodbi igralca. 

• zaustavi uro vsakič, ko od njega  sodniki to zahtevajo. 
 

PRAVILO  7 –  
Trajanje igre 

2. Zaključek igralnega časa 
Vsak udarec se šteje za dokončan (...) 
 
Če igralec braneče se ekipe, naredi prekršek predno je udarec zaključen, sodniki 
nadaljujejo.  
Igro s ponovitvijo udarca ali dosodijo dodatnega DFKSAF-a ali kazenski udarec v 
skladu s Futsal Pravili igre. 
 

PRAVILNO 8 –  
Začetek in  
nadaljevanje igre 

2. Sodniški met 
Postopek 

• Žogo se spusti enemu igralca ekipe, ki se je nazadnje dotaknil žoge na mestu 
žoge, ko je bila igra ustavljena, ali kjer se je nazadnje dotaknila igralca, zunanje 
osebe ali sodnika tekme, razen če je to bilo v kazenskem prostoru obrambne 
ekipe in zadnja ekipa, ki se je dotaknila žoge, je bila napadajoča ekipa. V tem 
primeru se žoga spusti enemu od igralcev napadajoče ekipe na črto kazenskega 
prostora na točki, ki je najbližje položaju žoge, ko je bila igra ustavljena, ali na 
kraju, kjer se je zadnjič dotaknila igralca, zunanje osebe ali enega od sodnikov, ki 
sledi imaginarni črti, vzporedni s črtno črto (kot je prikazano spodaj). 

 
(….) 
 

Žoga je v igri, ko se dotakne igrišča, z njo pa lahko igra kateri koli igralec (iz obeh ekip). 

 
 
 



 

PRAVILO  10 –  
Določanje izida  
tekme 

3. Udarci s kazenske točke 
Igralec, ki je bil med tekmo izključen, ne sme sodelovati pri udarcih s kazenske točke; 
opozorila in opomini, dodeljeni med tekmo, se ne prenašajo naprej, ko se izvajajo 
udarci s kazenske točke za določitev izida tekme (…) 
Med izvedbo udarcev s kazenske točke (….) 

• Če vratar stori prekršek in je posledično udarec ponovljen, je vratar prvič 
opozorjen.  
za prekršek in opomnjen (prejme opomin) za vse naslednje prekrške. 

• Če je izvajalec kaznovan za prekršek, storjen po tem, ko so sodniki odločili, da 
mora biti  
udarec izveden, se ta udarec zabeleži kot zgrešen in izvajalec je opomnjen 

• Če tako vratar kot izvajalec istočasno storita prekršek, se udarec zabeleži kot 
zgrešen in izvajalec je opomnjen. 
 

PRAVILO 12 –  
Prekrški in nešport- 
no obnašanje 

1. Direktni prosti udarec  
Direktni prosti udarec je dosojen tudi, če igralec stori katerega od naslednjih 
prekrškov 
(….) 

• grizenje ali pljuvanje nekoga na seznamih ekip ali sodnikov tekme 

• metanje/brcanje predmeta v žogo, nasprotnika ali sodnikov tekme, narediti 
stik z žogo s predmetom v roki ali namerno premikanje vrat tako, da se vrata 
dotaknejo žoge. 

 
Igranje žoge z roko 
Za namen opredelitve prekrška igre z roko, je zgornja meja roke v liniji s pazduho. 
Ni vsak dotik žoge z roko, prekršek. 
 
Prekršek igre z roko je, če se igralec: 

• namerno dotakne žoge z roko, na primer z gibanjem roke proti žogi; 

• dotakne žoge z roko, ko je ta (roka) napravila njegovo telo nenaravno večje. 
Smatra  
se, da je igralec napravil svoje telo nenaravno večje, ko položaj roke ni 
posledica ali  
ni opravičljiv z gibanjem igralca v konkretni situaciji. Ko ima igralec roko v 
takšnem položaju, prevzame rizik, da ga bo žoga zadela v roko in bo kaznovan. 

• Doseže zadetek v nasprotnikova vrata 
o Neposredno z roko, čeprav slučajno, vključno z vratarjem 
o Takoj po tem, ko se je žoge dotaknil z roko, čeprav slučajno 

 
Če zadetek ni dosežen takoj, ko se igralec nenamerno dotakne žoge z roko, je treba 
igro nadaljevati, pod pogojem, da roka ni povzročila nenaravno povečanja igralčevega 
telesa. 
 
2. Indirektni prosti udarec 
Indirektni prosti udarec je dosojen, če igralec 

• Sproži namerni trik, da bi podal žogo (vključno iz prostega udarca) svojemu 
vratarju z glavo, prsmi, kolenom itd. in da bi obšel Pravila, ne glede na to, ali 
se je vratar dotaknil žoge z rokami ali ne. Vratar bo kaznovan, če je odgovoren 
za sprožitev namernega trika. 

Indirektni prosti udarec bo dosojen tudi, v kolikor vratar stori enega od naslednjih 
prekrškov 

• se dotakne žoge z rokami  v svojem kazenskem prostoru, potem ko jo je 
soigralec namerno podal (brcnil) do vratarja (tudi iz udarca iz avta); 



 

 

PRAVILO 12 –  
Prekrški in nešport- 
no obnašanje 

3. Disciplinske kazni 
Igralci in zamenjave 
 
Odložitev nadaljevanja igre zaradi disciplinskega ukrepa 
Potem (ko se je sodnik odločil opomniti ali izključiti igralca, se igra ne sme nadaljevati, 
dokler Disciplinski ukrep ni izrečen), razen če nekriva ekipa hitro izvede prosti udarec, 
ko ima jasno priložnost za doseganje zadetka in sodnik še ni pričel s postopkom izreka 
disciplinske kazni. Disciplinska kazen bo izrečena v naslednji prekinitvi; če je s 
prekrškom preprečena nasprotniku čista priložnost za doseganje zadetka, bo igralec 
opomnjen; če s prekrškom ovira ali prepreči obetavni napad, igralec ne bo 
opomnjen. 
 
Prednost 
Če sodnik dovoli prednost (po prekršku, zaradi katerega bi v primeru prekinitve igre 
igralca opomnil ali izključil) mora izreči to disciplinsko kazen ob prvi prekinitvi. Vendar 
pa v primeru preprečitve čiste priložnosti za doseganje zadetka, igralec bo opomnjen 
zaradi nešportnega obnašanja, v primeru oviranja ali preprečitve obetavnega napada 
pa igralec ne bo kaznovan. 
 
Prekrški za opomin 
 
Opomini za nešportno obnašanje 
Obstajajo različne (…) 

• ustavi žogo, ki gre v gol s prekrškom igre žoge z roko, ko vratar varuje vratar 
(…) 

• Sproži namerni trik, da bi podal žogo (vključno iz prostega udarca) svojemu 
vratarju z glavo, prsmi, kolenom itd. in da bi obšel Pravila, ne glede na to, ali 
se je vratar dotaknil žoge z rokami ali ne. Vratar bo kaznovan, če je odgovoren 
za sprožitev namernega trika.  

 
Preprečitev zadetka ali čiste priložnosti za doseganje zadetka (DOGSO) 
Če vratar nasprotni ekipi prepreči zadetek ali očitno priložnost za dosego zadetka z 
igranjem  žoge z roko zunaj kazenskega prostora, ko njihova vrata niso branjena ali ga 
brani le soigralec, ki brani vrata za vratarjem, se šteje, da je vratar kriv za prekršek in 
je izključen. 
 
Če je število igralcev napadajoče ekipe enako ali večje od števila igralcev obrambne 
ekipe (razen vratarja), ko vratar ne brani svojih  vrat in so izpolnjeni drugi kriteriji za 
DOGSO, se to lahko šteje za DOGSO situacijo.  
 
4. Nadaljevanje igre po prekrških in nešportnem obnašanju  
Tudi če rezervni igralec, izključeni igralec ali uradna oseba ekipe naredi prekršek za 
direktni prosti udarec, se to šteje kot akumulirani prekršek njihove ekipe.  
(…) 
Če sodniki prekinejo igro zaradi prekrška, ki ga je igralec storil na igrišču ali zunaj 
njega, proti zunanji osebi, se igra nadaljuje s sodniškim metom, razen če je dosojen 
prosti udarec zaradi zapustitve igrišča (igralec) brez dovoljenja sodnikov. 

 
 
 
 
 



 

PRAVILO  13 – 
Prosti udarci 

5. Direktni prosti udarec začenši s šestim akumuliranim prekrškom vsake ekipe v 
vsakem obdobju (DFKSAF) 
 
Postopek 
(…… ) 
Položaj igralca pri nadaljevanju igre je določen s položajem njegovih nog ali katerega 
koli dela telesa, ki se dotika igrišča (glej  futsal določila). 
 
Prekrški in kazni 

• Če, predno je žoga v igri 
o Vratar braneče ekipe stori prekršek 

➢ če gre žoga v vrata je zadetek priznan, 
➢ če žoga zgreši vrata ali se odbije od prečke ali vrat, se udarec 

ponovi le v primeru, če je vratarjeva kršitev očitno vplivala na 
izvajalca udarca,  

➢ če vratar prepreči prehod žoge v vrata, se udarec ponovi. 
Če vratarjeva kršitev zahteva ponovitev udarca, je vratar prvič opozorjen za prvi 
prekršek in  opomnjen (opomin) za vse naslednje prekrške v igri. 

o Soigralec vratarja stori prekršek: 
➢ če gre žoga v vrata je zadetek priznan 
➢ če žoga ne gre v vrata, se udarec ponovi, kršitelj je prvič opozorjen 

za prvi prekršek v igri in opomnjen za vse naslednje prekrške v igri. 
o Igralca obeh ekip naredita prekršek, udarec se ponovi, razen če igralec stori 

težji prekršek (npr.: nedovoljeno fintiranje); kršitelje opozorimo prvič za 
prvi prekršek 
 v igri in opomnimo (dodelimo opomin) za vse nadaljnje prekrške v igri.  

o Oba, braneči vratar in napadalec storita prekršek istočasno, napadalec je 
opomnjen (dobi opomin) in igra se nadaljuje z indirektnim prostim 
udarcem za branečo se ekipo. 

 

PRAVILO  14 –  
Kazenski udarec 

2. Prekrški in kazni  
Če, predno je žoga v igri (….) 
 

• Braneči vratar stori prekršek 
o če gre žoga v vrata, je zadetek priznan, 
o če žoga zgreši vrata ali se odbije od prečke ali vrat, se udarec ponovi le v 

primeru, če je vratarjeva kršitev očitno vplivala na izvajalca udarca;  
o če vratar prepreči prehod žoge v vrata, se udarec ponovi. 

Če vratarjeva kršitev zahteva ponovitev udarca, je vratar prvič opozorjen za prvi 
prekršek in  opomnjen (opomin) za vse naslednje prekrške v igri. 

• Soigralec vratarja stori prekršek 
o če gre žoga v vrata, se zadetek prizna. 
o če žoga ne gre v vrata, se udarec ponovi. 

• Oba, braneči vratar in napadalec storita prekršek istočasno, napadalec je 
opomnjen (dobi opomin) in igra se nadaljuje z indirektnim prostim udarcem za 
branečo se ekipo.  
 

 
 
 
 
 
 



 

PRAVILO  15 –  
Udarec iz avta 

1. Postopek 
 V trenutku oddaje žoge  (….) 

• Je zunaj igrišča lahko le izvajalec udarca iz avta (razen če ni drugače določeno v  
Pravilih futsal igre - glej odstavek o dovoljenem odhodu z igrišča v delu 
Praktičnih navodil za sodnike futsal-a  in drugih sodnikov  tekme); 

(…. ) 
Če je udarec iz avta izveden in gre žoga po tem, ko je bila v igri, z igrišča na isti strani 
vzdolžne črte, na kateri je bil udarec iz avta izveden, ne da bi se dotaknila drugega 
igralca, se izvedba avta dodeli nasprotni ekipi, z mesta na vzdolžni črti s točke, kjer je 
pri prejšnjem (prvotnem) udarcu iz avta, žoga zapustila igrišče. 
 
2. Prekrški in kazni 
Za kateri koli drug prekršek, tudi če se ne izvede udarec iz avta v štirih sekundah, se 
žoga dosodi nasprotni ekipi. 
 

PRAVILO  16 –  
Vmetavanje od  
vrat 

2. Prekrški in kazni 
V kolikor vmetavanje od vrat ni izvedeno v času 4 sekund, se dosodi indirektni prosti 
udarec za nasprotno ekipo. 
 

PRAVILO  17 –  
Udarec iz kota 

1. Postopek 
 

• V trenutku oddaje žoge v igro, je zunaj igrišča lahko le izvajalec udarca iz kota 
(razen če ni drugače določeno v Pravilih futsal igre - glej odstavek o dovoljenem 
odhodu z igrišča v delu Praktičnih navodil za sodnike futsal-a  in drugih sodnikov  
tekme); 

• Prekrški in kazni 
Za kateri koli drug prekršek, vključujoč tudi, če udarec iz kota ni izveden v štiri sekundah 
ali ni izveden iz kotnega loka, se žoga dodeli nasprotni ekipi in igro nadaljuje z 
vmetavanjem od vrat. 

 

Spremembe, ki  
vplivajo na več kot 
eno PRAVILO 

PRAVILA  4, 5 in 12;  Tolmačenje in priporočila;  Futsal izrazi 
 
Nenasilno neprimerno vedenje 
Dovoliti, da se neko nenasilno neprimerno vedenje upošteva za "napadalno, nesramno  
 ali žaljivo" in rezultat tega je izključitev, "dejanje/igrati" nadomestijo 
"gesta/gestikuliranje" v ustreznih opisih. 

 
 
 
 


