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Zadeva: Spremembe Pravil nogometne igre 2013/2014
Spoštovani,
obveščamo vas, da je International Board (v nadaljevanju: IB) na rednem letnem srečanju, ki je bilo 2.
marca 2013 na Škotskem, sprejel naslednje spremembe Pravil nogometne igre ter navodila in direktive:
INTERPRETACIJA PRAVIL IGRE IN NAVODILA SODNIKOM
Pravilo 11 – OFSAJD
(predložila FIFA)
Interpretacija »vpliva na nasprotnika« in »pridobivanja prednosti«
Obstoječe besedilo

Novo besedilo

Definicije

Definicije

V zvezi s Pravilom 11 – Ofsajd se uporabljajo V zvezi s Pravilom 11 – Ofsajd se uporabljajo
naslednje definicije:
naslednje definicije:
….
• »Vpliv na igro« pomeni igrati ali dotakniti se
• »Vpliv na igro« pomeni igrati ali dotakniti se
žoge, ki jo je podal ali se je dotaknil soigralec.
žoge, ki jo je podal ali se je dotaknil soigralec.
• »Vpliv na nasprotnika« pomeni preprečevati
• »Vpliv na nasprotnika« pomeni preprečevati
nasprotniku igrati ali biti zmožen igrati z žogo z
nasprotniku igrati ali biti zmožen igrati z žogo z
očitnim oviranjem nasprotnikovega vidnega polja
očitnim oviranjem nasprotnikovega vidnega
ali gibanja, ali napraviti kretnjo ali gib, ki po
polja ali gibanja, ali napraviti kretnjo ali gib, ki
mišljenju sodnika prevari ali zmoti nasprotnika.
po mišljenju sodnika prevari ali zmoti
• »Pridobiti si prednost z ofsajd položajem pomeni
nasprotnika ali v borbi za žogo napadati
igrati z žogo, ki se odbije do igralca, ki je bil v
nasprotnika.
ofsajd položaju, od vratnice, prečke ali
• »Pridobiti si prednost z ofsajd položajem«
nasprotnika.
pomeni igrati z žogo,
- ki se odbije do igralca, ki je bil v ofsajd
položaju, od vratnice, prečke ali nasprotnika.
- ki se do igralca, ki je bil v ofsajd položaju,
odbije ali igra od nasprotnika pri branjenju
udarca.

Ne šteje se, da si igralec z ofsajd položajem
pridobi prednost, če dobi žogo od nasprotnika, ki
je namerno igral z žogo (razen pri branjenju
udarca).
Obrazložitev:
Obstoječe besedilo je dovoljevalo preveč prostora za interpretacije in ni bilo dovolj precizno. Novo
besedilo bolje ustreza dejanskim situacijam na tekmi in odpravlja nejasnosti pri interpretaciji, kdaj je
žoga odbita od nasprotnika in kdaj je igrana pri branjenju udarca.
DRUGE ODLOČITVE IB
1. Tehnologija na prečni črti v vratih
(predložila FIFA)
Organizator tekmovanja naj odloči o uporabi te tehnologije na tekmah v njegovi organizaciji. Če ta
tehnologija na stadionu obstaja, naj bi se uporabljala, saj ne predstavlja prednosti za nobeno od ekip.
2. Dodatni pomočniki sodnika
(predložila FIFA)
Kot je bilo že odločeno na prejšnjem poslovnem sestanku IB oktobra 2012, se novo besedilo v zvezi z
dodatnimi pomočniki sodnika (cirkularno pismo št. 1322 z dne 25. oktobra 2012) vključi v Pravila
nogometne igre 2013/2014.

Implementacija
Te spremembe in navodila so obvezujoče za konfederacije in nacionalne zveze od 1. julija 2013.

Za dodatne informacije vam je na voljo strokovna služba NZS

S spoštovanjem,
Nogometna zveza Slovenije
Aleš Zavrl
Generalni sekretar NZS

Pripravil: Vlado Šajn, predsednik Komisije NZS za pravila nogometne igre;

2

Poslati:
-

Medobčinske nogometne zveze;
ZNSS, ZNTS;
Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS);
Člani organov in komisij NZS;
Sodniki, delegati in kontrolorji (na listah NZS).

-

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