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Zadeva: Spremembe Pravil nogometne igre 2014/2015

Spoštovani,

obveščamo vas, da je International Board (v nadaljevanju: IB) na rednem letnem srečanju, ki je bilo 1. marca
2014 v Zurichu v Švici, sprejel naslednje spremembe Pravil nogometne igre ter navodila in direktive:

INTERPRETACIJA PRAVIL IGRE IN NAVODILA SODNIKOM

1. Pravilo 4 – Oprema igralcev – druga oprema
(predložila FIFA)

Obstoječe besedilo

Sodobna zaščitna oprema ne šteje za nevarno,
zato je dovoljena.

Novo besedilo

Sodobna zaščitna oprema ne šteje za nevarno, zato je
dovoljena.
Če se nosijo pokrivala glave:

- morajo biti črne barve ali iste glavne
barve kot majice (ob zagotovilu, da igralci
iste ekipe nosijo isto barvo majic);
- morajo biti v skladu s
profesionalnim izgledom igralčeve opreme:
- ne smejo biti vezane z majico;
- ne smejo predstavljati nevarnosti
igralcu, ki jih nosi ali kateremkoli drugemu
igralcu (npr. odpiralni/zapiralni mehanizem
okoli vratu);
- ne smejo imeti imeti kateregakoli
dela razširjenega navzven (štrleči elementi).



Obrazložitev:

Po dveletnem preizkusu ni nobenih indicev zakaj bi uporaba pokrival glave morala biti prepovedana, dokler
so njihove oblikovne omejitve spoštovane kot je definirano v spremembi pravila. Poleg tega je moški del
nogometne skupnosti izpostavil stališče igralcev, da mora biti nošenje pokrival dovoljeno, saj so bili mnenja,
da je bila dosedanja ureditev diskriminatorna.

2. Pravilo 4 – Oprema igralcev - slogani in reklamiranje na podoblačilih
(predložila FIFA z nekaj dopolnili Škotske nogometne zveze)

Obstoječe besedilo

Osnovna obvezna oprema

Igralci ne smejo razkriti podoblačil s
prikazovanjem sloganov ali reklam. Osnovna
obvezna oprema ne sme imeti političnih,
religioznih ali osebnih izjav.

Igralec, ki dvigne svojo majico ali hlačke, da
razkrije slogane ali reklame bo sankcioniran s
strani organizatorja tekmovanja. Ekipa igralca
čigar osnovna obvezna oprema ima političen,
religiozen ali oseben slogan ali izjavo bo
sankcioniran s strani organizatorja tekmovanja ali
FIFA.

Novo besedilo

Osnovna obvezna oprema

Igralci ne smejo razkriti podoblačil s prikazovanjem
sloganov ali reklam. Osnovna obvezna oprema ne
sme imeti političnih, religioznih ali osebnih sloganov,
izjav oziroma slik.

Igralec, ki dvigne svojo majico ali hlačke, da razkrije
slogane ali reklame bo sankcioniran s strani
organizatorja tekmovanja. Ekipa igralca katerega
osnovna obvezna oprema ima političen, religiozen ali
oseben slogan ali, izjavo ali sliko bo sankcionirana s
strani organizatorja tekmovanja ali FIFA.

Podoblačila

Igralci ne smejo razkriti podoblačil, ki prikazujejo
politične, religiozne, osebne slogane, izjave ali slike,
ali reklamirajo proizvajalčev logotip.
Igralec/ekipa igralca, ki razkrije podoblačilo, ki
prikazuje političen, religiozen, oseben slogan, izjavo
ali sliko, ali reklamira kaj drugega od prizvajalčevega
logotipa bo sankcioniran/-a s strani organizatorja
tekmovanja ali FIFA.

Obrazložitev:

Do sedaj je obstajala razlika v ureditvi med tem kaj je igralec lahko razkril na svoji osnovni obvezni opremi in
tem kaj je lahko razkril na podoblačilih, npr. igralec ni smel razkriti osebne izjave ali slike na svoji zunanji
majici, vendar je to lahko storil na svoji podmajici. Ta sprememba poskuša doseči enako ureditev osnovne
obvezne opreme ter podoblačil.



Prav tako je to pravilo po novem ustrezno strukturirano, saj v prvih dveh odstavkih obravnava zunanjo
majico, ki je osnovna obvezna oprema, tretji in četrti odstavek pa se nanašata na podoblačila.

Implementacija

Te spremembe in navodila so obvezujoče za konfederacije in nacionalne zveze od 1. junija 2014 dalje.

Za dodatne informacije vam je na voljo oddelek za sodniške zadeve v okviru strokovne službe NZS.

S spoštovanjem,

Nogometna zveza Slovenije

Aleš Zavrl
Generalni sekretar NZS

Pripravil: Oddelek za sodniške zadeve;

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, talenti);

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


