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Zadeva: Spremembe Pravil nogometne igre 2011/2012

Spoštovani!

Obveščamo Vas, da je International Board (v nadaljevanju: IB) na 125. Letnem srečanju, ki je bilo 5.
marca 2011 v Walesu, sprejel naslednje spremembe Pravil nogometne igre ter navodila in direktive, in
sicer:

SPREMEMBE PRAVIL IGRE IN ODLOČBE IB
1. Pravilo 1 – Igrišče
(predložila FIFA)
a) Interpretacija Pravil igre in navodil sodnikom – Označbe igrišča
Obstoječe besedilo

Novo besedilo

Na igrišču so dovoljene le oznake, ki jih
opredeljuje Pravilo 1.

Na igrišču so dovoljene le oznake, ki jih
opredeljuje Pravilo 1.
Če se uporabljajo umetne podlage, so dovoljene
tudi druge črte pod pogoje, da so drugačne barve
in se jasno ločijo od črt, ki se uporabljajo za
nogomet.

Obrazložitev:
Umetne podlage se v praksi uporabljajo tudi za druge športe. Ker se takšne črte ne morejo izbrisati, v
skladu z obstoječimi Pravili igre ni bilo mogoče, da bi se uradna nogometna tekma lahko igrala na umetni
podlagi, ki se uporablja tudi za druge športe.
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b) Vrata
Obstoječe besedilo

Novo besedilo
Položaj vratnic glede na prečno črto mora biti v
skladu s spodnjimi skicami.

1. Pravilo1 – Igrišče
Vrata
Če je oblika vratnic kvadratna (s pogledom od zgoraj), morajo
biti stranice vzporedne ali pravokotne na prečno črto. Stranice
prečke morajo biti vzporedne ali pravokotne na igrišče.

Če je oblika vratnic elipsasta (s pogledom od zgoraj), mora biti
najdaljša os pravokotna na prečno črto. Najdaljša os prečke
mora biti vzporedna z igriščem.

Če je oblika vratnic pravokotna ( s pogledom od zgoraj), mora biti
daljša stranica pravokotna na prečno črto. Daljša stranica prečke
mora biti vzporedna z igriščem.

Obrazložitev:
Položaj vratnic je bilo potrebno določiti glede na prečno črto, da bi se izognili neskladnostim med
posameznimi igrišči.
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2. Pravilo 2 - Žoga
(predložila FIFA)
Zamenjava nepravilne žoge
Obstoječe besedilo

Novo besedilo

Če žoga poči ali postane nepravilna med igro:
•
igra se prekine,
•
igra se nadaljuje s sodniškim metom z
zamenjano žogo na mestu, kjer je prva
postala nepravilna, razen če je bila igra
prekinjena znotraj vratarjevega prostora, ko
se sodniški met izvede na črti vratarjevega
prostora, ki je vzporedna s prečno črto, na
točki, ki je najbližja mestu prvotne žoge ob
prekinitvi igre.

Če žoga poči ali postane nepravilna med igro:
•
igra se prekine,
•
igra se nadaljuje s sodniškim metom z
zamenjano žogo na mestu, kjer je prva
postala nepravilna, razen če je bila igra
prekinjena znotraj vratarjevega prostora, ko
se sodniški met izvede na črti vratarjevega
prostora, ki je vzporedna s prečno črto, na
točki, ki je najbližja mestu prvotne žoge ob
prekinitvi igre.
Če žoga poči ali postane nepravilna med izvedbo
kazenskega udarca ali udarcev s kazenske točke
medtem ko se giblje naprej in preden se dotakne
katerega igralca, prečke ali vratnice:
•
kazenski udarec se ponovi.

Obrazložitev:
Šteje se za nepošteno, da bi se morala, v primeru ko žoga poči ali postane nepravilna med izvedbo
kazenskega udarca ali udarcev s kazenske točke, igra nadaljevati s sodniškim metom v skladu z
obstoječim Pravilom 2.
3. Pravilo 3 – Število igralcev
(predložila FIFA)
Obstoječe besedilo

Novo besedilo

Druge osebe na igrišču

Tretja oseba
Kdorkoli, ki ni vpisan v zapisnik o tekmi kot
igralec, rezervni igralec ali uradna oseba ekipe,
kakor tudi izključeni igralec, se smatra za tretjo
osebo.

Tretja oseba
Kdorkoli, ki ni vpisan v zapisnik o tekmi kot
igralec, rezervni igralec ali uradna oseba ekipe,
kakor tudi izključeni igralec, se smatra za tretjo
osebo.
Uradne osebe ekipe
Če vstopi na igrišče uradna oseba ekipe …

Uradne osebe ekipe
Trener in druge uradne osebe, ki so vpisane v
zapisnik o tekmi (razen igralcev in rezervnih
igralcev) se smatrajo za uradne osebe ekipe.
Če vstopi na igrišče uradna oseba ekipe …

Obrazložitev:
V Pravilih igre se nekatera določila nanašajo tudi na uradne osebe ekipe, vendar do sedaj ni obstajala
definicija uradnih oseb.
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4. Pravilo 4 – Oprema igralcev
(predložil Wales)
Obstoječe besedilo

Novo besedilo

Hlačke – če uporablja podhlačke, morajo biti
enake glavne barve kot hlačke.

Hlačke – če uporablja podhlačke ali pajkice,
morajo biti enake glavne barve kot hlačke.

Obrazložitev:
Trenutno besedilo dopušča uporabo pajkic, ki so drugačne barve kot hlačke. Ta sprememba bo
zagotovila konsistentnost z obstoječim besedilom, ki zahteva, da so podhlačke enake glavne barve kot
hlačke.

5. Pravilo 5 – Sodnik
(predložila FIFA)
Interpretacija 'Navodil sodnikom – Pooblastila in dolžnosti'
Obstoječe besedilo

Novo besedilo

/

Če se med igro znajde na igrišču dodatna žoga,
drug predmet ali žival, sodnik igro prekine le, če
to vpliva na igro. Igra se nadaljuje s sodniškim
metom z mesta, kjer je bila igralna žoga ob
prekinitvi, razen če se je to zgodilo v vratarjevem
prostoru, ko se sodniški met izvede z daljše črte
vratarjevega prostora s točke, ki je najbližje
mestu žoge ob prekinitvi.
Če se med igro dodatna žoga, drug predmet ali
žival znajde na igrišču in ne vpliva na igro, bo
sodnik poskrbel za njihovo odstranitev ob prvi
priložnosti.

Obrazložitev:
V besedilu ni bilo povsem jasno, kaj naj sodnik ukrene v primeru, ko se predmet znajde na igrišču in
vpliva na igro oziroma ko ne vpliva na igro.
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DRUGE ODLOČITVE IB
1. Dodatni pomočniki sodnika
a) Status poskusa
Predlog, da se položaj dodatnega pomočnika sodnika premakne z leve na desno, da bi se sodniku
omogočil povratek na njegov 'tradicionalni' diagonalni sistem, se sprejme pod pogojem, da se ta
sprememba ne uporablja pred začetkom nove sezone (npr. 2011/12 v Evropi).
Poskus z dodatnimi pomočniki sodnika se nadaljuje do predvidenega zaključka, po katerem bo IB sprejel
končno odločitev.
b) Uporaba dodatnih pomočnikov sodnika na Evropskem prvenstvu 2012
IB soglasno dovoljuje UEFA uporabo dodatnih pomočnikov sodnika na zaključnem turnirju Evropskega
prvenstva 2012.

2. Tehnologija na prečni črti
IB se je odločil za nadaljevanje tega projekta. Končna odločitev bi morala biti sprejeta med posebnim
sestankom IB, ki bo po zaključku Evropskega prvenstva 2012.

3. Oprema igralcev
a) Druga oprema: uporaba radio komunikacije
IB se je odločil, da bo to temo predložil v razpravo posebni delovni skupini pri svetovni nogometni zvezi
(FIFA Task Force Football 2014).
b) Druga oprema: uporaba t.i. ovratnih šalov
IB meni, da uporaba ovratnih šalov ali drugih podobnih oblačil, ne ustreza zahtevam definicije 'druge
opreme' v skladu s Pravilom 4 in zato ni dovoljena.
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Implementacija
Te spremembe in navodila so obvezujoče za konfederacije in nacionalne zveze od 01.07.2011 dalje.

S spoštovanjem,

Nogometna zveza Slovenije
Aleš Zavrl
Generalni sekretar NZS

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

Poslati:
-

Medobčinske nogometne zveze;
ZNSS, ZNTS;
Združenje klubov 1. SNL;
Nogometni klubi (1., 2. in 3. SNL);
Člani organov in komisij NZS;
Sodniki, delegati in kontrolorji na listah NZS;

-

Člani NO NZS;
Člani IO NZS;
Častni predsednik NZS;
Arhiv, tu.

