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Zadeva: Spremembe Pravil nogometne igre 2012/2013

Spoštovani,
obveščamo vas, da je International Board (v nadaljevanju: IB) na 126. letnem srečanju, ki je bilo
3. marca 2012 v Angliji, sprejel naslednje spremembe Pravil nogometne igre ter navodila in
direktive:
SPREMEMBE PRAVIL IGRE IN ODLOČBE IB
1. Pravilo 1 - Igrišče
Interpretacija Pravil igre in Navodil sodnikom - Komercialno oglaševanje
(predložila FIFA)
Obstoječe besedilo

Novo besedilo

Komercialno oglaševanje mora biti vsaj 1 meter Oglaševanje na tleh mora biti vsaj 1 meter
od črt igrišča.
od črt igrišča.
Oglaševanje iznad tal mora biti vsaj:


1 meter od vzdolžnih črt igrišča;



enako oddaljeno od prečne črte,
kot je globina mreže na vratih;



1 meter od mreže na vratih.

Obrazložitev:
Da bi se zagotovil neoviran pogled sodnikov, ne sme biti nikakršnega oglaševanja nad tlemi do
enega metra od mrež na vratih.
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2. Pravilo 3 - Število igralcev
(predložila FIFA z nekaj dopolnili škotske nogometne zveze)
Obstoječe besedilo

Novo besedilo
Če imenovani rezervni igralec ob začetku
tekme vstopi na igrišče namesto
imenovanega igralca in sodnik o tej
spremembi ni obveščen:


sodnik imenovanemu rezervnemu
igralcu dovoli nadaljevati s tekmo;



proti imenovanemu rezervnemu
igralcu se disciplinsko ne ukrepa;



število dovoljenih zamenjav ekipe
ni zmanjšano;
sodnik
poroča
o
dogodku
pristojnim organom.



Obrazložitev:
Neredko pride do zamenjave pred začetkom tekme in po tem, ko je bil sodnik obveščen o imenih
igralcev in rezervnih igralcev. Običajno se to zgodi zaradi poškodbe igralca med ogrevanjem. Če
je sodnik obveščen, je to dovoljeno. Potrebno pa je bilo razjasniti, kako sodnik ukrepa, če o
spremembi ni obveščen.
3. Pravilo 4 - Oprema igralcev
(predložila Anglija)
Obstoječe besedilo

Novo besedilo

nogavice

nogavice - če je čez nogavice nanesen trak
ali podoben material, mora biti enake barve
kot del nogavic, na katerega je nanesen.

Obrazložitev:
Čedalje več igralcev uporablja pretirane količine trakov na nogavicah. To je lahko različnih barv
in popolnoma spremeni videz nogavice. To lahko moti predvsem pomočnike sodnika, kadar jim
je potrebno gledati nogavice, da bi določili, kdo je zadnji igral z žogo.

3

4. Pravilo 8 - Začetek in nadaljevanje igre
(predložila Anglija)
Obstoječe besedilo

Novo besedilo

Kršitve in kazni
Sodniški met se ponovi:
…..

Kršitve in kazni
Sodniški met se ponovi:
…..
Če žoga konča v vratih:

če je bila žoga po sodniškem metu
udarjena neposredno v nasprotnikova
vrata, se dosodi udarec od vrat.

če je bila žoga po sodniškem metu
udarjena neposredno v lastna vrata, se
dosodi udarec iz kota.

Obrazložitev:
Bilo je več primerov, ko so bili doseženi zadetki po sodniških metih, ko ni bilo borbe za žogo. To
je privedlo do velikih pritiskov na sodnika, ki je zadetek moral priznati. Nato je prišlo do
neprimernih dogodkov, ko je nasprotnik dovolil doseganje zadetka po začetnem udarcu, ne da bi
kateri od igralcev poskušal posredovati, s ciljem, da bi se vzpostavilo prejšnje stanje.
5. Pravilo 5 - Prekrški in nešportno obnašanje
Interpretacija Pravil igre in Navodil sodnikom - Disciplinski ukrepi
(predložila FIFA)
Obstoječe besedilo

Novo besedilo

Disciplinski ukrepi

Disciplinski ukrepi

V določenih primerih je potrebno igralca zaradi V določenih primerih je potrebno igralca
namernega igranja z roko opomniti zaradi zaradi namernega igranja z roko opomniti
nešportnega obnašanja, npr. ko igralec:
zaradi nešportnega obnašanja, npr. ko
igralec:
 namerno in nesramno igra z žogo z
roko, da bi nasprotniku preprečil
 namerno in nesramno igra z žogo z
pridobitev posesti žoge
roko, da bi nasprotniku preprečil
pridobitev posesti žoge
Obrazložitev:
Bolj je pomembno kaznovati posledico igre z roko kot pa dejstvo, da je bila nesramna. Dejansko
je lahko igra z roko neopazna, pa vendar zelo pomembna. Nadalje je tudi težko definirati, kaj je
mišljeno z »nesramno« in imeti enovito interpretacijo, še posebej s sodniki iz različnih držav ali
kontinentov z zelo različnimi izkušnjami. Brisanje besede »nesramno« in predpis, da mora biti
opomnjen igralec, ki z igro z roko prepreči nasprotniku pridobitev posesti žoge, omogočata lažjo
interpretacijo.
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DRUGE ODLOČITVE IB
1. Dodatni pomočniki sodnika
(predložila FIFA)
Zaključno poročilo o poskusu z dodatnimi pomočniki sodnika, ki bo pripravljeno do 31. maja
2012, bo skupaj s končno analizo iz UEFA EURO 2012 predstavljeno na posebnem sestanku IB, ki
bo 5. julija 2012.
Dodatna informacija:
Na posebnem sestanku 5. julija 2012 je IB odobril uporabo dveh dodatnih pomočnikov sodnika,
pri čemer je prepoznal pomoč, ki ga lahko ponudita sodniku na nogometnih tekmah.
Posledično bo pripravljen dodatek k Pravilom igre s posebnim poglavjem o dodatnih pomočnikih
sodnika. Prav tako je bila odobreno, da bo uporaba komunikacijske opreme med sodniki
dovoljena v Pravilih igre.
2. Tehnologija na prečni črti v vratih (GLT)
(predložila FIFA)
Člani so odobrili priporočilo, da se dvema podjetjema (Hawk-Eye in GoalRef/Fraunhofer) dovoli
nadaljevati z drugo stopnjo testiranja.
Dodatna informacija:
Na posebnem sestanku IB 5. julija 2012 je IB odobril v principu obe podjetji, ki sta sodelovali v
drugi stopnji testiranja. Ta odobritev je pogojena s končnim instalacijskim testom na vsakem
stadionu, preden se ti sistemi lahko uporabijo na »pravih« tekmah in v skladu s FIFA Quality
Programme za GLT.
IB je poudaril, da se bo tehnologija uporabljala izključno za prečno črto v vratih on ne na drugih
področjih tekme.
Posledično bo opravljena revizija besedila Pravil igre, ki se nanaša na Pravilo 1 – Igrišče, Pravilo 2
– Žoga, Pravilo 5 – Sodnik in Pravilo 10 – Doseganje zadetka.
3. FIFA Task Force Football 2014
(predložila FIFA)
Obstoječe besedilo

Novo besedilo

….
….
Uporaba radio komunikacijskih sistemov med Uporaba elektronskih sistemov med igralci
igralci in/ali tehničnim osebjem ni dovoljena.
in/ali tehničnim osebjem ni dovoljena.
Obrazložitev:
Obstoječe besedilo ni odražalo tehnološkega napredka.
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4. Izginjajoče razpršilo
(predložila FIFA)
FIFA je informirala člane o poskusu z izginjajočim razpršilom med CONMEBOL 2011 Copa
America. Podrobno poročilo CONMEBOL-a, ki je predstavilo dosežene rezultate, sta FIFA in IB
prejela v oktobru 2011.
Glavni cilji:
1. Učinkovita izpolnitev obstoječih predpisov, kar omogoča jasno upoštevanje 9,15 metrov
razdalje med žogo in zidom.
2. Manj izgube igralnega časa zaradi večje jasnosti glede položaja in določitve razdalje.
Dodatno je pri uporabi izginjajočega razpršila več igralnega časa, ker je postavitev
obrambnih igralcev hitrejša.
3. Izginjajoče razpršilo je nov pripomoček, ki bo ključen element za »fair-play« in se bo s
tem izognilo konfrontacijam med igralci in sodniki ob prekinitvah igre.
4. Glede na nizko tržno ceno lahko izginjajoče razpršilo nabavijo tako profesionalne kot
amaterske lige.
Člani so odobrili uporabo takšnega razpršila. Posamezne nacionalne zveze pa se lahko odločijo,
ali bodo uporabljale razpršilo.
5. Pravilo 4 - Oprema igralcev
(predložila FIFA)
Člani so odobrili podlago za nošenje naglavne rute, pred končno odločitvijo na sestanku 5. julija
2012 mora Zdravstvena komisija FIFA napraviti analizo varnosti.
Dodatna informacija:
Na posebnem sestanku IB 5. julija 2012 je IB začasno odobril nošenje naglavne rute. Dovoljena
oblika, barve in material bodo določeni in potrjeni po rednem letnem delovnem sestanku, ki bo
oktobra v Glasgowu. Trenutno ni medicinske literature glede poškodb kot posledica nošenja
naglavne rute, zato bo ta odločitev ponovno preverjena na rednem letnem sestanku v letu 2014.
6. Predpisi za Svetovno prvenstvo 2012 v Braziliji - kvalifikacijske tekme
(predložila FIFA)
Pojasnjeno je bilo, da predpisi za Svetovno prvenstvo 2014 v Braziliji navajajo:
»V zapisnik se lahko vnese 23 igralcev (11 igralcev in 12 rezervnih igralcev). Prvih enajst
imenovanih igralcev mora začeti tekmo, preostali so rezervni igralci«.
Pravila igre pa dovoljujejo le največ sedem rezervnih igralcev.
FIFA zato retroaktivno prosi za dovoljenje, da ostanejo ti predpisi v veljavi obstoječi obliki in
dovolijo največ 12 rezervnih igralcev.
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Pravila igre se bi zato morala spremeniti, kot sledi:
Obstoječe besedilo

Novo besedilo

Uradna tekmovanja
Največ trije rezervni igralci lahko nastopijo na
tekmi uradnega tekmovanja, ki je organizirano
pod okriljem FIFA, konfederacij ali nacionalnih
zvez. Tekmovalni predpisi morajo navesti,
koliko rezervnih igralcev je lahko imenovanih,
od tri do največ sedem.

Uradna tekmovanja
Največ trije rezervni igralci lahko nastopijo
na tekmi uradnega tekmovanja, ki je
organizirano pod okriljem FIFA, konfederacij
ali nacionalnih zvez. Tekmovalni predpisi
morajo navesti, koliko rezervnih igralcev je
lahko imenovanih, od tri do največ dvanajst.

Obrazložitev:
FIFA je pojasnila, da predpisi ne navajajo, da je 12 rezervnih igralcev obveznih. Trenerji pa imajo
tako možnost delati s celotno skupino igralcev za tekme, ki se igrajo v kratkem časovnem
obdobju, npr. konec tedna in v sredini naslednjega tedna in tako rešijo probleme, povezane s
poškodbami ali tehničnimi odločitvami po prvi tekmi. Ekipe imajo tudi možnost, da je tretji
vratar razpoložljiv v primeru kakšne poškodbe v zadnjih trenutkih pred tekmo. In nazadnje imajo
mladi igralci tako veliko prednost in korist od souporabe slačilnice in klopi z izkušenimi igralci in
njihovim profesionalnim okoljem, kar je tudi razvojni element.
Predlog je bil sprejet. Bilo je ugotovljeno, da je novo pravilo v uporabi že v kvalifikacijah za
Svetovno prvenstvo 2014 v Braziliji.
Implementacija
Te spremembe in navodila so obvezujoče za konfederacije in nacionalne zveze od 1. julija 2012.
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;
Poslati:
-

Medobčinske nogometne zveze;
ZNSS, ZNTS;
Združenje klubov 1. SNL;
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.

