
Zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2012 
(schválené VV SFZ dňa 26.6.2012) 

 
126. zasadnutie každoročnej schôdze Medzinárodného výboru pre pravidlá (IFAB) sa 
uskutočnilo 3. marca 2012 v Surrey (Anglicko). Na tejto schôdzi boli schválené zmeny 
v Pravidlách futbalu a rôzne inštrukcie a pokyny tak, ako sú uvedené nižšie.  
 
1. Pravidlo 1 - Hracia plocha 
Výklad Pravidiel futbalu a pokyny pre rozhodcov - Komerčné (obchodné) reklamy –  
Doterajší text: Komerčné (obchodné) reklamy majú byť umiestnené najmenej 1 meter od čiar 
ohraničujúcich hraciu plochu. 
 
Nový text: Reklamy na zemi majú byť umiestnené najmenej 1 meter od čiar 
ohraničujúcich hraciu plochu. Zvislé (vertikálne) reklamy majú byť umiestnené 
najmenej: 
1) 1 m od postranných čiar 
2) v rovnakej vzdialenosti od bránkovej čiary ako je hĺbka bránkovej siete 
3) 1 m od bránkovej siete  
 
2. Pravidlo 3 – Počet hráčov 
Nový text: Ak náhradník pred začiatkom stretnutia vstúpi na hraciu plochu namiesto 
hráča uvedeného v základnej zostave a rozhodca nie je o tejto zmene informovaný: 
a) Rozhodca umožní náhradníkovi pokračovať v stretnutí 
b) Nevyvodí žiadnu disciplinárnu sankciu voči náhradníkovi 
c) Počet náhradníkov tohto družstva nie je zredukovaný 
d) Rozhodca oznámi udalosť príslušnému riadiacemu orgánu  
 
3. Pravidlo 4 – Výstroj hráčov 
Súčasný text: Štulpne 
Nový text: štulpne - ak je na štulpniach zvonku aplikovaný tejp alebo podobný materiál, 
musí mať rovnakú farbu ako časť použitej štulpne  
 
4. Pravidlo 8 – Začiatok hry a nadväzovanie na hru 
Súčasný text: Porušenia pravidiel a sankcie - Vhadzovanie rozhodcovskej lopty sa opakuje: 
(…) 
Nový text: - Porušenia pravidiel a sankcie - Vhadzovanie rozhodcovskej lopty sa 
opakuje: (...). Ak lopta prejde za bránkovú čiaru do bránky: a) priamo z rozhodcovskej 
lopty a je dosiahnutý gól do súperovej bránky, na hru sa nadväzuje kopom od bránky, 
b) priamo z rozhodcovskej lopty a je dosiahnutý gól do vlastnej bránky, na hru sa 
nadväzuje kopom z rohu v prospech súperovho družstva  
 
5. Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie 
Výklad Pravidiel futbalu a pokyny pre rozhodcov – Disciplinárne sankcie 
Súčasný text: Disciplinárne sankcie - Existujú situácie, ak hráč úmyselne zahrá loptu rukou a 
je vyžadované napomenutie hráča ŽK za nešportové správanie. Napríklad vtedy, ak hráč 
úmyselne a očividne zahrá loptu rukou, aby tým zabránil súperovi k získaniu lopty 
Nový text: Disciplinárne sankcie - Existujú situácie, ak hráč úmyselne zahrá loptu rukou 
a je vyžadované napomenutie hráča ŽK za nešportové správanie. Napríklad vtedy, ak 
hráč úmyselne zahrá loptu rukou, aby tým zabránil súperovi k získaniu lopty.  
 
 
 
 
 



Ďalšie rozhodnutia medzinárodného výboru pre pravidlá  
 
1. Náhradní asistenti rozhodcov 
Bolo zobrané na vedomie, že finálna spätná väzba o experimente s náhradnými asistentmi 
rozhodcov bola dodaná 31.05.2012. Ďalej budú vzaté do úvahy analýzy na finálovom turnaji 
UEFA EURO 2012 a závery budú prezentované na špeciálnom zasadnutí Medzinárodného 
výboru pre pravidlá (IFAB) dňa 5.7.2012.  
2. Technológia na bránkovej čiare 
Členovia IFAB schválili odporúčanie dvoch spoločností – Hawk-Eye a Goal/Ref/Fraunhofer - 
pre vývojové testovanie v druhej fáze.  
3. FIFA pracovná skupina pre futbal 2014 
Súčasný text: Iné zariadenie (...) - Používanie rádio komunikačných systémov medzi hráčmi 
a/alebo členmi realizačného tímu nie je dovolené. 
Nový text: Iné zariadenie (...) - Používanie elektronických komunikačných systémov medzi 
hráčmi a/alebo členmi realizačného tímu nie je dovolené.  
4. Rozplývajúci sa (miznúci) spray 
FIFA informovala členov tohto experimentu počas CONMEBOL´s 2011 Copa América. Bolo 
vysvetlené, že súhlas pre experimentálne použitie miznúceho spreja pre určenie predpísanej 
vzdialenosti obranného múra 9,15 m bol daný Medzinárodným výborom pre pravidlá (IFAB) 
dňa 5.3.2011 pre CONMEBOL počas Copa América 2011 a počas iných súťaží. Detailnú 
správu CONMEBOL dostali FIFA a IFAB v októbri 2011 a boli v nej uvedené dosiahnuté 
výsledky. Hlavné ciele: 
1. Efektívny výsledok rešpektovania a dodržiavania existujúcich pravidiel týkajúcich sa 
vzdialenosti 9,15 m medzi obranným múrom a loptou 
2. Zníženie premárneného hracieho času zvýšením jednoznačnosti pozícií hráčov 
a predpísanej vzdialenosti 
3. Miznúci sprej je nová pomôcka, ktorá bude životne dôležitým faktorom pre férovú hru, 
ktorá zabraňuje konfrontáciám medzi hráčmi a rozhodcami pri určovaní korektných pozícií 
4. Na základe jej nízkej predajnej ceny môže byť miznúci sprej nadobudnutý všetkými 
profesionálnymi a amatérskymi ligami. Členovia súhlasili, že použitie takéhoto spreju by 
malo byť umožnené a malo by byť na rozhodnutí každej asociácie, či zrealizuje jeho použitie.  
5. Pravidlo 4 – Výstroj hráčov 
Členovia schválili princíp nosenia šatky na hlave. Vzhľadom k tomuto schválenému princípu 
požiadali Zdravotnú komisiu FIFA o analýzu ich bezpečnosti pred definitívnym schválením 
na zasadnutí 5. júla  
6. Smernice FIFA pre MS v Brazílii – kvalifikačná fáza 
Bolo vysvetlené, že predpisy pre MS 2014 v Brazílii stanovujú: „V zápise o stretnutí môže 
byť uvedených 23 hráčov (11 hráčov a 12 náhradníkov). Prvých 11 menovaných je základná 
zostava, ďalších 12 sú náhradníci (predpisy, strana 23). Avšak Pravidlá futbalu (Pravidlo 3) 
povoľujú nominovať maximálne 7 náhradníkov (Pravidlá futbalu, strana 17). FIFA preto 
retroaktívne hľadala možnosti povolenia (oprávnenia) pre zmenu v súčasných predpisoch a 
umožnenie nominovať 12 náhradníkov. Pravidlá futbalu by preto mali byť pozmenené 
nasledovne: 
Súčasný text: Oficiálne súťaže - V akýchkoľvek súťažiach organizovaných pod záštitou 
FIFA, konfederácií alebo členských asociácií môžu byť v stretnutí nasadení do hry 3 
náhradníci. Pravidlá súťaže musia stanoviť, koľko náhradníkov môže byť nominovaných na 
zápas, od 3 do maximálne 7. 
Nový text: Oficiálne súťaže - V akýchkoľvek súťažiach organizovaných pod záštitou 
FIFA, konfederácií alebo členských asociácií môžu byť v stretnutí nasadení do hry 3 
náhradníci. Pravidlá súťaže musia stanoviť, koľko náhradníkov môže byť 
nominovaných na zápas, od 3 do maximálne 12.  
 


