DETAILY VŠETKÝCH ZMIEN
V PRAVIDLÁCH FUTBALU 2022/23
Nižšie sú uvedené zmeny Pravidiel futbalu edície 2022/23. Pre každú zmenu je uvedený
nový / zmenený / alebo pridaný text spolu s pôvodným, a nasleduje vysvetlenie,
objasnenie zmeny.

PRAVIDLO 3 – HRÁČI: vyšší počet striedajúcich hráčov pre top
súťaže
2. Počet náhradníkov
Zmenený text (str. 21)

Súťažné stretnutia
Počet striedaní, do maximálneho počtu päť (5), ktorý smie byť využitý v stretnutí
oficiálnej súťaže, bude stanovený FIFA, konfederáciou alebo národnou futbalovou
asociáciou. V mužských a ženských súťažiach prvých tímov v top divízii alebo
seniorských „A“ tímov pravidlá súťaží povoľujú maximálne 5 striedaní, pričom každý
tím:
•
•

má možnosť využiť k tomu tri prerušenia hry
smie vykonať striedania v polčasovej prestávke

Ak obe družstvá striedajú súčasne, bude sa to počítať ako jedna z troch príležitostí pre
každé družstvo. Viacnásobné striedania jedného družstva v tom istom prerušení hry sa
počítajú ako jedna príležitosť pre striedanie.

Predĺžený hrací čas
•
•
•

ak tím nevyužil jeho maximálny počet striedaní alebo možností striedania (prerušení
hry), nevyužité striedania a možnosti smú byť využité v predĺženom hracom čase
ak pravidlá súťaže povoľujú tímom využiť jedno ďalšie striedanie v predĺženom
hracom čase, každý tím má jednu ďalšiu príležitosť striedania
striedania smú byť vykonané v čase medzi ukončením stretnutia a začiatkom
predĺženého hracieho času, a v polčase predĺženého hracieho času – tieto sa
nepočítajú do povoleného počtu príležitostí (prerušení hry).

Vysvetlenie
Doterajšia dočasná zmena Pravidla 3, ktorá dávala súťažiam prvých tímov v najvyššej
divízii alebo „A“ medzinárodných tímov, možnosť využiť striedania hráčov do
maximálneho počtu 5 s limitovaným počtom prerušení hry, sa odteraz stáva súčasťou
Pravidla 3.

PRAVIDLO 8 – Začiatok hry a nadväzovanie na hru
1. Výkop
Zmenený text (str. 79)

Procedúra
•

družstvo, ktoré vyhralo žreb sa rozhodne (...)

Vysvetlenie
Žrebovanie je zodpovednosťou rozhodcu a názvoslovie je teraz konzistentné
s Pravidlom 10 (vynechané žrebovanie mincou).

PRAVIDLO 10 – Určenie výsledku stretnutia
2. Kopy na bránku zo značky pokutového kopu
Zmenený text (str. 90)
Striedania a vylúčenia hráčov v priebehu kopov na bránku zo značky
pokutového kopu
• hráč, náhradník, vystriedaný hráč alebo člen realizačného tímu môže byť počas
akcie kopov na bránku zo značky pokutového kopu napomínaný alebo vylúčený

Vysvetlenie
Potvrdenie toho, že členovia realizačného tímu smú byť napomenutí alebo vylúčení
z hry počas kopov na bránku zo značky pokutového kopu

PRAVIDLO 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie
3. Disciplinárna sankcia
Zmarenie možnosti dosiahnuť gól alebo jasnej gólovej príležitosti
Pridaný text (str. 111)
Ak hráč zabráni dosiahnutiu gólu súperovho družstva alebo zmarí jeho jasnú gólovú
príležitosť hrou rukou, je vylúčený z hry bez ohľadu na miesto, kde došlo k priestupku
(s výnimkou brankára v jeho vlastnom pokutovom území).

Vysvetlenie
Zmienka o priestupkoch zakázanej hry rukou týkajúcich sa DOGSO v časti Pravidla 12
mohla byť zle interpretovaná a to tak, že brankár môže byť vylúčený z hry za zakázanú
hru rukou v jeho vlastnom pokutovom území, takže upozornenie použité v
„priestupkoch na vylúčenie“ v časti Pravidla 12 bolo pridané).

PRAVIDLO 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie: opustenie
hracej plochy hráčom za účelom spáchania priestupku voči cudzej osobe
Nadviazanie na hru po zakázanej hre a nešportovom správaní
Zmenený text (str. 114, druhý odsek)
(...)
Ak rozhodca preruší hru za priestupok, ktorého sa hráč dopustil na hracej ploche alebo
mimo nej voči cudzej osobe, hra bude nadviazaná rozhodcovskou loptou, ak nie je
nariadený nepriamy voľný kop za opustenie hracej plochy hráčom bez
súhlasu rozhodcu. Tento bude v takomto prípade vykonaný z čiary
ohraničujúcej hraciu plochu a to z miesta, kde hráč opustil hraciu plochu.

Vysvetlenie
Pravidlá futbalu jasne určujú, že nemôže byť nariadený voľný kop za priestupok voči
cudzej osobe. Avšak, ak hráč opustí hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu a potom sa
dopustí priestupku voči cudzej osobe, zatiaľ čo je lopta v hre, bude nariadený nepriamy
voľný kop za opustenie hracej plochy bez súhlasu rozhodcu z čiary ohraničujúcej hraciu
plochu a to z miesta, kde hráč opustil hraciu plochu.

PRAVIDLO 14 – POKUTOVÝ KOP: pozícia (postavenie) brankára
1. Procedúra
Zmenený text (str.136, štvrtý odsek)
(...)
Keď je lopta kopnutá, brankár brániaceho družstva sa musí minimálne
časťou jednej nohy dotýkať bránkovej čiary alebo byť v línii s bránkovou
čiarou alebo za ňou.

Vysvetlenie
Predtým bolo od brankára vyžadované, aby v momente, keď bol vykonávaný pokutový
kop (alebo kop na bránku zo značky pokutového kopu), sa časťou minimálne jednej
nohy dotýkal bránkovej čiary alebo bol jednou nohou v línii s ňou (mal nohu na
bránkovej čiare alebo nad ňou). Preto, ak brankár mal jednu nohu pred bránkovou
čiarou a jednu za bránkovou čiarou, bol to technický priestupok, hoci nebola získaná
neférová výhoda. Preto bol text zmenený, aby sa vyhlo takej pozícii brankára, ktorá by
mohla viesť k jeho penalizácii.
Vysvetlenie tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu by malo zdôrazniť, že „duch“
Pravidiel futbalu vyžaduje, aby brankár mal obe nohy na/nad čiarou až do okamihu
vykonania kopu, t. j. brankár nesmie stáť za alebo pred bránkovou čiarou.

