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Zadeva: Spremembe pravil igre 2018/2019
Spoštovani,
obveščamo vas, da je International Board (v nadaljevanju: IB) na 132. rednem srečanju, ki je bilo 3. marca 2018
v Zurichu, sprejel spremembe Pravil nogometne igre.
PODROBNOSTI O SPREMEMBAH PRAVIL
Spodaj so navedene vse bistvene spremembe Pravil. Pri vsaki spremembi je, kjer je mogoče predstavljeno
obstoječe besedilo in novo/spremenjeno/dopolnjeno besedilo, ki mu sledi obrazložitev spremembe, kjer je to
potrebno.
PRAVILO 3 – IGRALCI
2. Število zamenjav
Uradna tekmovanja
Za vse nivoje tekmovanj, razen za tekmovanja prvih ekip najvišjega nivoja tekmovanja ali tekme državnih
reprezentanc:


število zamenjav, ki je dovoljeno vsaki ekipi, ne more biti večje od pet, razen v nogometu mladih, kjer
najvišje število dovoljenih zamenjav določi nacionalna zveza, konfederacija ali FIFA.

Dodatno besedilo
Tekmovalna pravila morajo določiti:


koliko zamenjav je lahko izvršenih, od tri do maksimalno dvanajst



ali se lahko izvrši ena dodatna zamenjava v podaljških (ne glede na to, ali je ekipa že opravila vse tri
dovoljene zamenjave ali ne)

Razlaga:
Dvoletni eksperiment s četrto zamenjavo, ki je dovoljena na tekmah, kjer se igrajo podaljški, je bil uspešen. Ne
glede na maksimalno dovoljeno število zamenjav v rednem igralnem času ta sprememba daje organizatorjem
tekmovanja možnost dovoliti vsaki ekipi izvršiti še eno dodatno menjavo v podaljšku.

Druge tekme
Staro besedilo


Na tekmah državnih A reprezentanc je dovoljeno maksimalno 6 zamenjav.

Novo besedilo


Na tekmah državnih A reprezentanc je dovoljeno imenovati maksimalno 12 rezervnih igralcev, od
katerih se jih lahko uporabi največ šest.

Razlaga:
Pojasnjuje, da je na prijateljskih tekmah državnih A reprezentanc lahko imenovanih 12 rezervnih igralcev. To je
skladno z omejitvami za tekmovanja in preprečuje, da ne bi bilo dovolj sedežev v tehničnem prostoru.
PRAVILO 4 – OPREMA IGRALCEV
4. Druga oprema
Elektronska komunikacija
Novo besedilo


Igralci (…).



Uporaba kakršnekoli oblike elektronske komunikacije s strani uradnih oseb je dovoljena, kjer je
neposredno povezana z dobrobitjo ali varnostjo igralca ali za taktične/trenerske namene, vendar se
lahko uporablja le majhna, mobilna, ročna oprema (npr. mikrofon, naglavni telefon, slušalka,
mobilni/pametni telefon, pametna ura, tablica, prenosnik). Uradna oseba, ki uporablja
neavtorizirano opremo ali se obnaša na neprimeren način, kot posledico uporabe elektronske ali
komunikacijske opreme, bo odstranjena iz tehničnega prostora.

Razlaga:
Ker je nemogoče preprečiti komunikacijo do/od tehničnega prostora in je razumno imeti izmenjavo podatkov, ki
se nanašajo na trenerske/taktične zadeve ali dobrobitjo igralca (vendar ne z odločitvami sodnikov), se bo
pozornost preusmerila na obnašanje kot posledico uporabe take opreme.
5. Slogani, izjave, slike in oglaševanje
Načela


Pravilo 4 se nanaša na vso opremo (vključujoč oblačila), ki jo nosijo igralci, rezervni igralci in
zamenjani igralci; ta načela se uporabljajo tudi za vse uradne osebe ekip v tehničnem prostoru.



Naslednje je (običajno) dovoljeno:
• igralčeva številka, ime, ekipni grb/logo, slogani in emblem, namenjeni promociji
nogometa, spoštovanju in integriteti, kakor tudi kakršnokoli oglaševanje, dovoljeno s
tekmovalnimi pravili ali s strani nacionalne zveze, konfederacije ali FIFA;
• podatki o tekmi: ekipi, datum, tekmovanja/dogodek, prizorišče;



Dovoljeni slogani, navedbe ali slike naj bodo omejene na sprednji del majice in/ali rokav;



V nekaterih primerih se lahko slogan, navedba ali slika pojavi le na kapetanovem rokavu.

Interpretacija Pravila:
Ko se interpretira, ali je slogan, navedba ali slika dovoljena, je potrebno vzeti v obzir Pravilo 12 (Prekrški in
nešportno obnašanje), ki zahteva od sodnika, da ukrepa proti igralcu, ki je kriv:


uporabe nespodobnih ali žaljivih besed in/ali kretenj



napravi kretnje, ki so provokativne, podcenjujoče ali podžigajoče.
Kakršenkoli slogan, navedba ali slika, ki spada v eno izmed omenjenih kategorij, ni dovoljena.
Medtem, ko je izraza »religiozen« ali »oseben« relativno lahko definirati, je izraz »političen« manj jasen,
vendar niso dovoljeni slogani, navedbe ali slike, ki se nanašajo na naslednje:
• katerokoli osebo, živečo ali preminulo (razen, če je del naziva uradnega tekmovanja)
• katerokoli lokalno, regionalno, nacionalno ali mednarodno politično stranko/ organizacijo/ skupino
itd.
• katerokoli lokalno, regionalno ali nacionalno vlado ali katero izmed njenih uradov, pisarn ali funkcij
• katerokoli organizacijo, ki je diskriminatorna
• katerokoli organizacijo, katere namen/dejanja so verjetno žaliti širši krog ljudi
• katerokoli specifično politično dejanje/ dogodek.

Ko se spominjamo posebnega državnega ali mednarodnega dogodka, se mora skrbno upoštevati občutljivost za
nasprotno ekipo (vključujoč njihove navijače) in splošno občinstvo.
Tekmovalna pravila lahko vsebujejo nadaljnje omejitve, še posebej glede velikosti, števila in mesta dovoljenih
sloganov, navedb ali slik. Priporočljivo je, da se nesoglasja v povezavi s slogani, navedbami ali slikami razrešijo
pred začetkom tekme oziroma tekmovanja.
Razlaga:
To navodilo je v pomoč organizatorjem tekmovanja, nacionalnim zvezam, konfederacijam in FIFA pri sprejemanju
odločitev glede tega, kaj je lahko vidno na igralčevi opremi.
6.

Kršitve in sankcije

Dodatno besedilo
Igralec, ki vstopi na igrišče brez sodnikovega dovoljenja mora biti opomnjen; če je igra prekinjena zaradi
nepravilnega vstopa, se mora nadaljevati z indirektnim prostim udarcem z mesta žoge v trenutku prekinitve igre,
razen če je prišlo do vpliva, ko je dosojen direktni prosti udarec (ali kazenski udarec) z mesta vpliva.
Razlaga:
Pojasnjuje nadaljevanje igre, če se igralec vrne na igrišče brez sodnikovega dovoljenja in vpliva na igro (skladno s
pravilom 3).

PRAVILO 6 – DRUGI SODNIKI
5. sodniki (nova sekcija)
PRAVILO 7 – TRAJANJE IGRE
2. Odmor med podaljškoma
Dodatno besedilo
(…); kratek odmor za osvežitev (ki naj ne preseže ene minute) je dovoljen v odmoru med obema podaljškoma.
Razlaga:
Da bi se izognili temu, da bi odmori za osvežitev postali dolgi odmori za trenerske (ali komercialne) namene, je
dolžina odmora omejena / definirana. Ta omejitev se ne uporablja za odmore za osvežitev, do katerih pride iz
zdravstvenih razlogov.
PRAVILO 10 – DOLOČANJE IZIDA TEKME
3. Udarci s kazenske točke
Postopek
Dodatno besedilo


Vratarja, ki ni zmožen nadaljevanja pred zažetkom ali med izvajanjem udarcev s kazenske točke, lahko
zamenja (…), vendar zamenjani vratar ne more več sodelovati in ne sme izvajati udarcev. Če je vratar že
izvedel udarec, ga zamenjava ne more izvesti do naslednje serije udarcev.

Razlaga:
Pojasnjuje primer, ko je vratar zamenjan in je že izvedel udarec iz kazenske točke. V tem primeru nadomestni
vratar kazenskega udarca ne more izvesti do naslednje serije udarcev.
PRAVILO 12 – PREKRŠKI IN NEŠPORTNO OBNAŠANJE
1. Direktni prosti udarci
Dodatno besedilo
Direktni prosti udarec je dosojen, če igralec napravi enega izmed naslednjih prekrškov:(…)


ugrizne ali pljune na nasprotnika nekoga



vrže predmet na žogo, nasprotnika ali uradno osebo ali se dotakne žoge s predmetom v roki

Izbrisano besedilo
Igranje z žogo z roko


dotakniti se žoge s predmetom v roki (oblačila, ščitnikom, itd.) se šteje za prekršek



zadeti žogo z vrženim predmetom (čevelj, ščitnik itd.) se šteje za prekršek

Pojasnilo: Metanje predmeta na žogo ali dotik žoge s predmetom v roki, je posebna vrsta prekrška in ni sestavni
del igranja z roko; zato je vratar lahko kaznovan zaradi takšnega obnašanja v kazenskem prostoru.
2. Indirektni prosti udarci
Spremenjeno besedilo
Smatra se, da ima vratar žogo pod nadzorom ko:


je žoga med (…) ali če se je dotika s katerimkoli delom dlani ali rok, razen če se žoga od njega nenamerno
odbije ali… (…)

Razlaga:
Vratarji pogosto neuspešno poskušajo ujeti/držati/ustaviti ali odbiti žogo, vendar se, ker gre za nameren dotik
žoge z roko, šteje da so jo dejansko imeli pod nadzorom in je zato ne morejo več prijeti. To pa ni namen pravil in
se ne uveljavlja. Črtanje izraza “nenamerno” to pravilo pojasnjuje.
3. Disciplinske kazni
Prednost
Spremenjeno besedilo
Če sodnik dovoli prednost po prekršku, zaradi katerega bi v primeru prekinitve igre igralca opomnil ali izključil,
mora izreči to disciplinsko kazen ob prvi prekinitvi, razen ko je po preprečitvi čiste priložnosti za dosego zadetka
dosežen zadetek , v primeru preprečitve čiste priložnosti za doseganje zadetka in, ko bo igralec opomnjen zaradi
nešportnega obnašanja.
Razlaga:
Če sodnik uporabi prednost po prekršku, ki prepreči čisto priložnost za doseganje zadetka in zadetek ni dosežen,
dosedanje pravilo določajo, da bi moral biti pokazan rdeči karton. To se nikdar ne uporablja in je tudi nepošteno,
saj uporaba prednosti pomeni, da čista situacija za dosego zadetka še vedno ostaja. Posledično je opomin najbolj
poštena sankcija, ne glede na to ali je zadetek dosežen ali ne.
Prekrški, ki se kaznujejo z opominom
Novo besedilo
Ko sta storjena dva ločena prekrška, ki se kaznujeta z opominom (četudi v neposredni bližini), se kaznujeta z
dvema opominoma, npr. ko igralec vstopi na igrišče brez potrebnega dovoljenja in stori brezobziren prekršek
ali prekine obetaven napad s prekrškom/igro z roko itd.
Razlaga:
Pojasnjuje, kako naj ravna sodnik, ko pride do dveh jasno ločenih prekrškov za opomin, ki sta lahko povezana, še
posebej ko nekdo brez potrebnega dovoljenja vstopi na igrišče in nato stori še en prekršek za opomin. To načelo
se uporablja tudi v primeru prekrškov za izključitev.

Prekrški, ki se kaznujejo z izključitvijo
Dodatno besedilo
Sodnik bo izključil igralva, rezervnega igralca ali zamenjanega igralca, ki napravi enega izmed naslednjih
prekrškov:(…)


Ugriz ali pljuvanje na nasprotnika ali katerokoli drugo osebo nekoga

Razlaga:
Vključitev ugriza med prekrške za izključitev.
4. Nadaljevanje igre po prekrških in nešportnem obnašanju
Dodatno besedilo
Če, ko je žoga v igri:(…)
Če je prekršek storjen izven igrišča nad igralcem, rezervnim igralcem, zamenjanim igralcem ali uradno osebe
kršiteljeve ekipe, se igra nadaljuje z indirektnim prostim udarcem z najbližje točke na črti igrišča.
Če se igralec dotakne žoge s predmetom, ki ga drži v roki (čevelj, ščitnik itd.), se igra nadaljuje z direktnim
prostim udarcem (ali kazenskim udarcem).
Pojasnjuje:
• kako se igra nadaljuje, če igralec izven igrišča napravi prekršek nad nekom iz njegove lastne ekipe
• Metanje predmeta na žogo ali dotik žoge s predmetom v roki, je posebna vrsta prekrška in ni sestavni del
igranja z roko; zato je vratar lahko kaznovan zaradi takšnega obnašanja v kazenskem prostoru.
IMPLEMENTACIJA PRAVIL
Pravila stopijo v veljavo s pričetkom nove tekmovalne sezone 2018/2019.
Za podrobnejša pojasnila je na voljo sodniški oddelek v okviru strokovne službe NZS.

Nogometna zveza Slovenije
Radenko Mijatović
Predsednik NZS

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.

