Zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2011
1/ Pravidlo 1 – Hracia plocha
a) Výklad Pravidiel futbalu a pokyny pre rozhodcov – Vyznačenie hracej
plochy
Súčasný text: Iba čiarami, ktoré sú uvedené v Pravidle 1, môže byť vyznačená
hracia plocha.
Nový text: Iba čiarami, ktoré sú uvedené v Pravidle 1, môže byť vyznačená hracia
plocha. Ak sa hrá na hracej ploche s umelým povrchom, čiary platné pre
futbalové ihrisko musia byť vo farbe jasne odlíšiteľnej od vyznačenia, ktoré sa
na ploche používa pre iné športy.
Zdôvodnenie: Bolo požadované, aby futbalové trávnaté ihriská mali vyznačenia pre
viacero druhov športov, nie len pre futbal. Vzhľadom k tomu, že tieto čiary nemusia
byť príbuzné k futbalovým trávnatým ihriskám, je problematické v súlade s Pravidlami
futbalu nájsť spoločný princíp pre konanie súťažných futbalových zápasov na
ihriskách využívaných pre viaceré športy;
b) Bránky – Nový text: Vyznačenie bránkových čiar, musí byť v nadväznosti na
profil bránkových žrdí.
Zdôvodnenie: Je nevyhnutné definovať vyznačenie bránkových čiar v nadväznosti
na profil bránkových žrdí tak, aby sa vyhlo rozdielnostiam medzi rôznymi hracími
plochami.
2/ Pravidlo 2 – Lopta: Výmena poškodenej lopty
Súčasný text: Ak sa lopta poškodí v priebehu hry:
a) rozhodca hru preruší a dá loptu vymeniť,
b) na hru znova nadviaže rozhodcovskou loptou v mieste, kde sa pôvodná lopta
poškodila. Výnimkou je, keď sa lopta v momente prerušenia hry nachádzala vo vnútri
bránkového územia. Vtedy rozhodca vhodí rozhodcovskú loptu na čiare bránkového
územia, rovnobežnej s bránkovou čiarou v mieste, ktoré je najbližšie k tomu, kde sa
lopta nachádzala v momente prerušenia hry.
Nový text: Ak sa lopta poškodí v priebehu hry:
a) rozhodca hru preruší a dá loptu vymeniť,
b) na hru znova nadviaže rozhodcovskou loptou v mieste, kde sa pôvodná lopta
poškodila. Výnimkou je, keď sa lopta v momente prerušenia hry nachádzala vo vnútri
bránkového územia. Vtedy rozhodca vhodí rozhodcovskú loptu na čiare bránkového
územia, rovnobežnej s bránkovou čiarou v mieste, ktoré je najbližšie k tomu, kde sa
lopta nachádzala v momente prerušenia hry. Ak lopta praskne alebo sa poškodí
počas vykonania pokutového kopu alebo počas kopu zo značky pokutového
kopu predtým, ako sa jej dotkne iný hráč alebo narazí na bránkové brvno, či
bránkovú žrď, pokutový kop alebo kop zo značky pokutového kopu sa opakuje.

Zdôvodnenie: Možno považovať za neférový spôsob nadviazania na hru v zmysle
doterajšieho textu Pravidla 2 a to rozhodcovskou loptou potom, keď lopta praskla
alebo sa stala nespôsobilou ku hre počas vykonávania pokutového kopu alebo kopu
zo značky pokutového kopu.
3/ Pravidlo 3 – Počet hráčov:
a) Zmena štruktúry
Súčasná štruktúra: Pravidlo 3 – Hráči, Oficiálne súťaže, Iné stretnutia, Všetky
stretnutia, Procedúra striedania, Výmena brankára, Porušenia pravidiel a sankcie,
Hráči a vylúčenie náhradníkov.
Nová štruktúra: Pravidlo 3 – Počet hráčov, Počet striedaní, Oficiálne súťaže, Iné
stretnutia, Procedúra striedania, Výmena brankára, Porušenia pravidiel a
sankcie, Hráči a vylúčenie náhradníkov.
Zdôvodnenie: Text bol zreorganizovaný technickou subkomisiou IFAB z dôvodov
jasnejšej štruktúry pravidiel, a aby sa tiež vyhlo súčasným nesprávnym výkladom;
b) Pridanie k súčasnému textu Výkladu pravidiel a pokynom pre rozhodcov –
Ďalšie osoby na hracej ploche
Súčasný text: Ďalšie osoby na hracej ploche - Osoby nezúčastnené na hre –
Osoba, ktorá nie je uvedená v zápise o stretnutí ako
hráč, náhradník alebo člen realizačného tímu je považovaná za osobu nezúčastnenú
na hre rovnako ako aj vylúčený hráč. Členovia realizačného tímu: Ak člen
realizačného tímu vstúpi na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu: .......
Nový text: Ďalšie osoby na hracej ploche – Osoby nezúčastnené na hre –
Osoba, ktorá nie je uvedená v zápise o stretnutí ako hráč, náhradník alebo člen
realizačného tímu je považovaná za osobu nezúčastnenú na hre rovnako ako aj
vylúčený hráč. Členovia realizačného tímu: Tréner a ostatní členovia
realizačného tímu vyznačení v zápise o stretnutí (s výnimkou hráčov alebo
náhradníkov) sú považovaní za členov realizačného tímu. Ak člen realizačného
tímu vstúpi na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu: ....
Zdôvodnenie: V Pravidlách futbalu je niekoľko odkazov na členov realizačného
tímu, ale nie definícia názvov (pojmov). Pre ľahšie pochopenie textu Pravidla 3 je
jeho reorganizácia dobrou príležitosťou aj na zahrnutie definície členov realizačného
tímu.
4. Pravidlo 4 – Výstroj hráčov: Základná výstroj
Súčasný text: – trenírky – v prípade, že má hráč pod nimi oblečené termo nohavice,
musia byť rovnakej farby ako hlavná farba trenírok.
Nový text: – trenírky – v prípade,
že má hráč pod nimi oblečené termo nohavice alebo pančuchové nohavice, musia
byť rovnakej farby ako hlavná farba trenírok.

Zdôvodnenie: Súčasné pravidlá povoľujú oblečenie pančuchových nohavíc, ktoré
nemajú rovnakú základnú farbu ako trenírky, čo by mohlo eventuálne spôsobiť
nedorozumenie pre hráčov súpera a rozhodcov. Táto zmena by mala zaistiť
dôslednosť súčasného výkladu a to, že požadované termo nohavice, ak sú oblečené,
musia mať rovnakú základnú farbu jako trenírky a zabrániť tým vyššie uvedeným
nedorozumeniam.
5/ Pravidlo 5 – Rozhodca: Výklad pravidiel futbalu a pokyny pre rozhodcov –
Právomoci a povinnosti
Nový text: Ak rozhodca v priebehu hry zistí, že je na hracej ploche ďalšia lopta,
cudzí predmet alebo zviera, ihneď preruší hru len vtedy, ak to ovplyvňuje hru.
Hra potom pokračuje rozhodcovskou loptou na mieste, kde bola v čase
prerušenia hry. Ak bola lopta v čase prerušenia hry v bránkovom území, nechá
rozhodca loptu padnúť na zem na čiare bránkového územia, rovnobežnej s
bránkovou čiarou v mieste, ktoré je najbližšie k tomu, kde bola lopta v okamihu
prerušenia hry. Ak ďalšia lopta, cudzí predmet alebo zviera na hracej ploche
neovplyvňuje v danom momente priebeh hry, rozhodca musí zariadiť ich
odstránenie pri najbližšej možnej príležitosti.
Zdôvodnenie: Zo súčasného textu pravidiel nie je jednoznačne jasné, aké
rozhodnutie by mal rozhodca urobiť ak zistí, že na hracej ploche sa nachádza cudzí
predmet a ovplyvňuje, prípadne neovplyvňuje hru. Na základe schválenia vyššie
uvedeného textu sa ruší (vymazáva) nižšie uvedený
text:
Pravidlo 2 – Lopta: Výklad Pravidiel futbalu a pokyny pre rozhodcov –
Ďalšia lopta na hracej ploche: Ak sa v čase, keď je lopta v hre, dostane na hraciu
plochu ďalšia lopta, ktorá ovplyvňuje hru, rozhodca musí hru prerušiť a dať ďalšiu
loptu odstrániť. V hre pokračuje rozhodcovskou loptou na mieste, kde bola lopta
v čase prerušenia hry. Ak bola lopta v čase prerušenia hry v bránkovom území,
nechá rozhodca loptu padnúť na zem na čiare bránkového územia, rovnobežnej
s bránkovou čiarou v mieste, ktoré je najbližšie k tomu, kde bola lopta v okamihu
prerušenia hry. Ak sa v čase, keď je lopta v hre, dostane na hraciu plochu ďalšia
lopta, ale táto neovplyvňuje hru, rozhodca ju musí dať odstrániť z hracej plochy pri
najbližšom prerušení hry.
6/ Pravidlo 8 – Začiatok hry a nadväzovanie na hru:
a) Zmena štruktúry
Súčasná štruktúra: Pravidlo 8 – Kvalifikácie, Výkop, Procedúra,
Porušenia pravidiel a sankcie, Rozhodcovská lopta procedúra, Porušenia pravidiel
a sankcie.
Nová štruktúra: Pravidlo 8 – Definícia výkopu, Procedúra, Pred výkopom
na začiatku stretnutia alebo predĺženým hracím časom, Porušenia pravidiel a
sankcie,
Definícia rozhodcovskej lopty, Procedúra, Porušenia pravidiel a sankcie.
Zdôvodnenie: Text bol zreorganizovaný technickou subkomisiou IFAB z dôvodov

jasnejšej štruktúry pravidiel a aby sa vyhlo súčasným nesprávnym výkladom;
b) Dodatok k súčasnému textu
Súčasný text: Rozhodcovská lopta – Ak je lopta v hre a rozhodca dočasne preruší
hru z akýchkoľvek dôvodov, ktoré nie sú uvedené na inom mieste v pravidlách, musí
nadviazať na hru rozhodcovskou loptou.
Nový text: Definícia rozhodcovskej lopty: Rozhodcovská lopta je spôsob znovu
nadviazania na hru v takom prípade, ak v čase, keď je lopta v hre, rozhodca ju
dočasne preruší z akýchkoľvek dôvodov, ktoré nie sú uvedené na inom mieste
v pravidlách.
Zdôvodnenie: Do nasledujúcej všeobecnej štruktúry Pravidiel futbalu týkajúcej sa
definície, procedúry a porušení pravidiel, bolo nevyhnutné zahrnúť aj definíciu
rozhodcovskej lopty.
ĎALŠIE ROZHODNUTIA IFAB:
1/ Doplňujúci asistenti rozhodcov:
a) Proces testovania – Návrh posunúť pozičné postavenia doplňujúcich asistentov
rozhodcov zľava doprava a povoliť rozhodcovi vrátiť sa k jeho „tradičnej“ diagonále
má byť schválený, ale akákoľvek taká zmena nebude realizovaná až do štartu novej
sezóny (napríklad 2011/12 v Európe). Experiment s doplňujúcimi asistentmi
rozhodcov bude pokračovať až do jeho plánovaného zakončenia, na základe ktorého
IFAB prijme záverečné rozhodnutie;
b) Využitie doplňujúcich asistentov rozhodcov pre EURO 2012 – IFAB
jednomyseľne udeľuje súhlas UEFA využiť doplňujúcich asistentov rozhodcov pre
finálový turnaj EURO 2012.
2/ Technológia kontroly bránkovej čiary (GLT) – IFAB súhlasil s pokračovaním
tohoto projektu (GLT). Záverečné rozhodnutie o tomto projekte by malo byť urobené
počas špeciálneho zasadnutia IFAB, ktorý sa zíde k zhodnoteniu záverov z EURO
2012.
3/ Pravidlo 4 – Výstroj hráčov:
a) Iná (ďalšia) výstroj: použitie rádiovej komunikácie
– IFAB sa dohodol, aby táto záležitosť bola daná na zváženie FIFA TFF (Task Force
Football 2014);
b) Iná (ďalšia) výstroj: oblečenie „šatiek okolo krku“ – IFAB rozhodol, že pri
predmetoch, ako napríklad „šatky okolo krku“ a inom podobnom oblečení, neexistuje
definícia „iná výstroj“ v rámci pravidla 4 a preto tieto nie sú povolené.
4/ Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie:
Priestupky na vylúčenie z hry – IFAB sa dohodol, aby táto záležitosť bola daná na
zváženie FIFA TFF (Task Force Football 2014).
5/ Rozplývajúci (miznúci) sa postrek (spray) – IFAB schválil experiment na
používanie tohto postreku CONMEBOLom. Realizácia: Rozhodnutia tohtoročného
všeobecného zasadnutia IFAB vrátane zmien Pravidel futbalu sú záväzné pre

konfederácie a členské asociácie od 1. 7. 2011. Konfederáte alebo členské
asociácie, ktoré nekončia prebiehajúcu sezónu 1. 7. 2011, môžu presunúť zavedenie
prijatých rozhodnutí v Pravidlách futbalu v ich súťažiach až na začiatok ich budúcej
sezóny.

