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Modyfikacje

Dopuszczalna jest modyfikacja PrzepisÛw Gry w pi≥kÍ noønπ przez poszcze-
gÛlne zwiπzki krajowe dla meczÛw: zawodnikÛw w wieku poniøej 16 lat, ko-
biet, weteranÛw pi≥ki noønej (powyøej 35 lat) oraz zawodnikÛw niepe≥no-
sprawnych, przy za≥oøeniu, øe pryncypia niniejszych przepisÛw zostanπ za-
chowane.
Dozwolone sπ modyfikacje w zakresie:
ï wymiarÛw pola gry,
ï wymiaru, wagi pi≥ki oraz materia≥u, z ktÛrego jest wykonana,
ï odleg≥oúci pomiÍdzy s≥upkami bramkowymi oraz wysokoúci poprzeczki

od pod≥oøa,
ï czasu trwania okresÛw gry,
ï wymian zawodnikÛw.
Dalsze modyfikacje sπ dozwolone jedynie za zgodπ International Football As-
sociation BOARD.

Kobiety i mÍøczyüni

Dla uproszczenia w Przepisach Gry w pi≥kÍ noønπ uøyto tylko rodzaju mÍskie-
go ñ okreúlenia ÑsÍdziowieî, ÑsÍdziowie asystenciî, Ñzawodnicyî i Ñdzia≥aczeî
odnoszπ siÍ zarÛwno do mÍøczyzn jak i kobiet.

Oficjalne jÍzyki

FIFA publikuje Przepisy Gry w imieniu International Footballl Association 
BOARD w cztech jÍzykach: angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpaÒskim.
W przypadku rozbieønoúci w uøytym s≥ownictwie, obowiπzujπcy jest tekst
angielski

Objaúnienie

Pionowa linia z lewej strony na marginesie wskazuje miejsce najnowszych
zmian w Przepisach Gry
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Nawierzchnia pola gry 
Mecze mogπ byÊ rozgrywane na nawierzchniach naturalnych lub sztucznych,
zgodnie z regulaminem rozgrywek.

Sztuczna nawierzchnia pola gry musi byÊ koloru zielonego.

W przypadku meczÛw reprezentacji krajowych, rozgrywanych pod auspicjami
FIFA jak i meczÛw miÍdzynarodowych rozgrywek klubowych, zastosowane
nawierzchnie sztuczne muszπ byÊ dostosowane do WymogÛw Jakoúciowych
Nawierzchni Pi≥karskich FIFA lub MiÍdzynarodowych StandardÛw dla Sztucz-
nych Nawierzchni ñ chyba øe odstÍpstwa zostanπ zaakceptowane przez FI-
FA.

Oznaczenie pola gry
Pole gry musi mieÊ kszta≥t prostokπta i jest oznaczane liniami. Linie te nale-
øπ do powierzchni, ktÛrych sπ granicami.

Dwie d≥uøsze linie ograniczajπce pole gry nazywane sπ liniami bocznymi.
Dwie krÛtsze nazywane sπ liniami bramkowymi.

Pole gry jest podzielone na dwie po≥owy liniπ úrodkowπ.

Punkt úrodkowy pola gry jest wyznaczony jako úrodek linii úrodkowej. Z punk-
tu úrodkowego wyznacza siÍ okrπg o promieniu 9,15 m.

Na zewnπtrz pola gry moøe byÊ wykonane oznaczenie, pod kπtem prostym
do linii bramkowej oraz linii bocznej, w odleg≥oúci 9,15 m od ≥uku pola roøne-
go, by zachowana zosta≥a przepisowa odleg≥oúÊ zawodnika druøyny przeciw-
nej od pi≥ki, podczas wykonywania rzutu z rogu.

Wymiary pola gry
Pole gry musi mieÊ kszta≥t prostokπta. 
D≥ugoúÊ linii bocznej musi byÊ wiÍksza niø d≥ugoúÊ linii bramkowej.

D≥ugoúÊ: minimum 90 m
maksimum 120 m

SzerokoúÊ: minimum 45 m
maksimum 90 m

Wszystkie linie nie mogπ mieÊ wiÍcej niø 12 cm szerokoúci.
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Zawody miÍdzynarodowe
D≥ugoúÊ: minimum 100 m

maksimum 110 m
SzerokoúÊ: minimum 64 m

maksimum 75 m

Pole bramkowe
Dwie linie wytycza siÍ pod kπtem prostym do linii bramkowej, w odleg≥oúci
5,5 m od wewnÍtrznej strony kaødego s≥upka bramkowego. Te linie rozciπga-
jπ siÍ na polu gry na odleg≥oúÊ 5,5 m i ich koÒce po≥πczone sπ liniπ rÛwnole-
g≥π do linii bramkowej.
Powierzchnia ograniczona tymi liniami i liniπ bramkowπ jest polem bramko-
wym.

Pole karne
Dwie linie wytycza siÍ pod kπtem prostym do linii bramkowej, w odleg≥oúci
16,5 m od wewnÍtrznej strony kaødego s≥upka bramkowego. Te linie rozciπ-
gajπ siÍ na polu gry na odleg≥oúÊ 16,5 m i ich koÒce po≥πczone sπ liniπ rÛw-
noleg≥π do linii bramkowej. Powierzchnia ograniczona tymi liniami i liniπ bram-
kowπ jest polem karnym.

Wewnπtrz kaødego pola karnego wyznacza siÍ punkt karny w odleg≥oúci 11 m
od punktu úrodkowego, pomiÍdzy s≥upkami bramkowymi i w rÛwnej odleg≥o-
úci od nich. 

£uk ko≥a o promieniu 9,15 m, ktÛrego úrodkiem jest punkt karny, wyznacza siÍ
na zewnπtrz pola karnego.

Chorπgiewki
Chorπgiewki o nieostro zakoÒczonym drzewcu i wysokoúci nie mniejszej niø
1,5 m nad pod≥oøem, umieszczane sπ w kaødym rogu pola gry.

Chorπgiewki mogπ byÊ takøe umieszczone na przed≥uøeniu linii úrodkowej
(poza polem gry), po obu stronach pola gry, nie bliøej jednak niø 1 m od linii
bocznej.

£uk pola roønego
Z punktu umieszczenia kaødej chorπgiewki roønej wyznacza siÍ na polu gry
≥uk ko≥a o promieniu 1 m.

Bramki
Bramki muszπ byÊ umieszczone na úrodku kaødej linii bramkowej.

�
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Bramki sk≥adajπ siÍ z dwÛch pionowo ustawionych s≥upkÛw w jednakowej od-
leg≥oúci od chorπgiewek roønych i po≥πczonych u gÛry poziomπ poprzeczkπ.
S≥upki bramkowe i poprzeczki muszπ byÊ wykonane z drewna, metalu lub in-
nego dozwolonego materia≥u. Ich kszta≥t musi byÊ kwadratowy, prostokπtny,
okrπg≥y lub eliptyczny i nie mogπ one stanowiÊ zagroøenia dla zawodnikÛw.

Odleg≥oúÊ pomiÍdzy wewnÍtrznymi krawÍdziami s≥upkÛw bramkowych wynosi
7,32 m, a odleg≥oúÊ od dolnej krawÍdzi poprzeczki do pod≥oøa wynosi 2,44 m.

Ustawienie s≥upkÛw bramkowych w stosunku do linii bramkowej musi byÊ
adekwatne do szkicÛw znajdujπcych siÍ poniøej:

●

Jeúli kszta≥t s≥upkÛw jest kwadratowy (patrzπc z gÛry), to ich boki muszπ byÊ
usytuowane rÛwnolegle lub prostopadle do linii bramkowej. Boki poprzeczki
muszπ byÊ usytuowane rÛwnolegle lub prostopadle do p≥aszczyzny pola gry,

● Jeúli kszta≥t s≥upkÛw jest eliptyczny (patrzπc z gÛry), to ich najd≥uøsza oú
musi byÊ prostopad≥a do linii bramkowej. Najd≥uøsza oú poprzeczki musi
byÊ rÛwnoleg≥a do p≥aszczyzny pola gry,

● Jeúli kszta≥t s≥upkÛw jest prostokπtny (patrzπc z gÛry), to jego d≥uøszy bok
musi byÊ usytuowany prostopadle do linii bramkowej. D≥uøszy bok po-
przeczki musi byÊ usytuowany rÛwnolegle do p≥aszczyzny pola gry.

�
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S≥upki bramkowe i poprzeczka majπ rÛwnπ szerokoúÊ i rÛwnπ g≥ÍbokoúÊ, ktÛ-
re nie mogπ przekroczyÊ 12 cm. Linie bramkowe sπ tej samej szerokoúci, co
g≥ÍbokoúÊ s≥upkÛw bramkowych i poprzeczki. Siatki bramkowe muszπ byÊ
umocowane do bramek i pod≥oøa poza bramkπ, zak≥adajπc, øe sπ one w≥aúci-
wie, odpowiednio podparte i nie przeszkadzajπ bramkarzowi.

S≥upki bramkowe i poprzeczki muszπ byÊ koloru bia≥ego.

WzglÍdy bezpieczeÒstwa
Bramki muszπ byÊ pewnie zakotwiczone w pod≥oøu.
Bramki przenoúne mogπ byÊ stosowane jedynie wtedy, gdy spe≥niajπ ten wy-
mÛg.

�
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RozstrzygniÍcia International F. A. BOARD
RozstrzygniÍcie 1
Na meczach, w ktÛrych wystÍpuje strefa techniczna, musi ona spe≥niaÊ wy-
magania zatwierdzone przez International F. A. Board. Wymagania te za-
mieszczone sπ w czÍúci dotyczπcej Strefy Technicznej.

�
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W≥aúciwoúci i wymiary pi≥ki

Pi≥ka musi byÊ:
● kulista,
● sporzπdzona ze skÛry lub innego dozwolonego materia≥u,
● o obwodzie nie wiÍkszym niø 70 cm i nie mniejszym niø 68 cm,
● o wadze nie przekraczajπcej 450 g i nie mniejszej niø 410 g w momencie

rozpoczÍcia zawodÛw,
● napompowana tak, øe jej ciúnienie wynosi od 0,6 do 1,1 atmosfery (600-

1100 g/cm2), mierzone w odniesieniu do poziomu morza.

Wymiana wadliwej (niezdatnej do gry) pi≥ki
Jeøeli pi≥ka pÍknie lub stanie siÍ niezdatna do gry podczas trwania zawodÛw:
● zawody naleøy przerwaÊ
● gra winna byÊ wznowiona, po dostarczeniu zdatnej do gry pi≥ki, rzutem sÍ-

dziowskim w miejscu, gdzie poprzednia pi≥ka sta≥a siÍ niezdatna do gry. Je-
øeli gra zosta≥a przerwana, gdy poprzednia pi≥ka znajdowa≥a siÍ w polu
bramkowym, to rzut sÍdziowski sÍdzia winien wykonaÊ z linii pola bramko-
wego, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ z miejsca najbliøszego temu, gdzie
znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry.

Jeøeli pi≥ka pÍknie lub stanie siÍ niezdatna do gry podczas wykonywania rzu-
tu karnego lub podczas wykonywania serii rzutÛw z punktu karnego, w cza-
sie, gdy zosta≥a zagrana do przodu i zanim dotknÍ≥a jakiegokolwiek zawodni-
ka, s≥upka lub poprzeczki:
● rzut karny naleøy powtÛrzyÊ.

Jeøeli pi≥ka pÍknie lub stanie siÍ niezdatna do gry podczas przerwy w grze,
a gra ma byÊ wznowiona rozpoczÍciem gry, rzutem od bramki, rzutem z ro-
gu, rzutem wolnym, rzutem karnym lub wrzutem:
● gra winna byÊ wznowiona w jeden z powyøszych sposobÛw.

Pi≥ka nie moøe byÊ wymieniona podczas trwania zawodÛw bez zgody sÍdziego.

��
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RozstrzygniÍcia International F. A. BOARD

RozstrzygniÍcie 1
OprÛcz wymagaÒ Artyku≥u 2, zgoda na uøycie pi≥ki w zawodach rozgrywa-
nych podczas oficjalnych rozgrywek pod auspicjami FIFA lub konfederacji jest
warunkowana tym, czy pi≥ka ma jedno z poniøszych oznaczeÒ:

● oficjalne logo FIFA APPROVED
● oficjalne logo FIFA INSPECTED
● logo INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD

Takie logo na pi≥ce oznacza, øe by≥a ona oficjalnie testowana i spe≥nia specy-
ficzne wymogi techniczne, rÛøne dla kaødego z tych logo, oraz minimalne wy-
mogi wymienione w Artykule 2.
Lista dodatkowych wymogÛw specyficznych dla kaødego z przedstawionych
oznaczeÒ, musi byÊ zatwierdzona przez International F. A. Board. Instytucje
przeprowadzajπce testy podlegajπ zatwierdzeniu przez FIFA.

W rozgrywkach mistrzowskich zwiπzki narodowe mogπ rÛwnieø wymagaÊ
uøycia pi≥ek noszπcych jedno z tych trzech oznaczeÒ.

RozstrzygniÍcie 2
W zawodach mistrzowskich organizowanych pod auspicjami FIFA, federacji
lub zwiπzkÛw krajowych, nie jest dozwolone umieszczanie na pi≥ce øadnego
rodzaju reklamy, pomijajπc logo rozgrywek, logo organizatora rozgrywek
i znak handlowy producenta. Regulaminy rozgrywek mogπ ograniczaÊ roz-
miar i liczbÍ takich oznaczeÒ.

��
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Liczba zawodnikÛw

W zawodach biorπ udzia≥ dwie druøyny, kaøda sk≥ada siÍ z nie wiÍcej niø je-
denastu zawodnikÛw, z ktÛrych jeden jest bramkarzem. Zawody nie mogπ
byÊ rozpoczÍte, jeúli choÊ jedna z druøyn ma w swoim sk≥adzie mniej niø sied-
miu zawodnikÛw.

Liczba wymian zawodnikÛw

Oficjalne rozgrywki
Maksymalnie trzech wymian zawodnikÛw moøna dokonaÊ w kaødych zawo-
dach rozgrywanych w ramach oficjalnych rozgrywek organizowanych pod au-
spicjami FIFA, federacji kontynentalnych czy zwiπzkÛw narodowych. 

Regulaminy kaødych rozgrywek muszπ okreúlaÊ, ile wymian zawodnikÛw
moøna dokonaÊ ñ od trzech do maksimum siedmiu.

Inne zawody
W zawodach reprezentacji narodowych A moøna dokonywaÊ do szeúciu wy-
mian zawodnikÛw.

We wszystkich innych zawodach moøna dokonaÊ wiÍkszej liczby wymian za-
wodnikÛw, zak≥adajπc øe:
● zainteresowane druøyny osiπgnÍ≥y porozumienie co do maksymalnej licz-

by wymian zawodnikÛw,
● o powyøszym porozumieniu sÍdzia zosta≥ poinformowany przed rozpoczÍ-

ciem zawodÛw.

Jeøeli sÍdzia nie zosta≥ poinformowany o porozumieniu druøyn lub druøyny
nie osiπgnÍ≥y porozumienia przed rozpoczÍciem zawodÛw, zezwala siÍ
na wymianÍ nie wiÍcej niø szeúciu zawodnikÛw.

We wszystkich zawodach nazwiska zawodnikÛw rezerwowych muszπ byÊ po-
dane sÍdziemu przed rozpoczÍciem zawodÛw. Zawodnicy rezerwowi, ktÛrych
nazwiska nie zosta≥y podane przed zawodami, nie mogπ wziπÊ udzia≥u w za-
wodach.

��

ARTYKU£ 3 ñ Liczba zawodnikÛw

przepisy 2012.qxd  2012-12-04  15:36  Page 15



Procedura wymiany zawodnikÛw
Przy wymianie zawodnika na zawodnika rezerwowego, przestrzegane muszπ
byÊ nastÍpujπce warunki:
● sÍdzia musi byÊ poinformowany przed dokonaniem zamierzonej wymiany,
● zawodnik rezerwowy wchodzi na pole gry tylko wÛwczas, gdy opuúci≥ je juø

zawodnik wymieniany i po otrzymaniu przyzwalajπcego znaku od sÍdziego,
● zawodnik rezerwowy wchodzi na pole gry tylko przy linii úrodkowej i pod-

czas przerwy w grze,
● wymiana zawodnikÛw zosta≥a dokonana z momentem wejúcia zawodnika

rezerwowego na pole gry,
● od tego momentu zawodnik rezerwowy staje siÍ zawodnikiem, a zawodnik,

ktÛrego on wymieni≥, staje siÍ zawodnikiem wymienionym,
● zawodnik wymieniony nie moøe ponownie wziπÊ udzia≥u w grze,
● wszyscy zawodnicy rezerwowi podlegajπ w≥adzy i jurysdykcji sÍdziego, bez

wzglÍdu na to, czy wezmπ udzia≥ w grze.

Zamiana bramkarza
Kaødy zawodnik druøyny moøe zamieniÊ siÍ funkcjπ z bramkarzem, zak≥ada-
jπc, øe:
● sÍdzia zosta≥ poinformowany przed dokonaniem zamiany,
● zamiana zosta≥a dokonana podczas przerwy w grze.

Sankcje karne
Jeøeli zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony wchodzi na pole gry
bez otrzymania zgody sÍdziego:
● sÍdzia przerywa grÍ (chyba øe zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymie-

niony bezpoúrednio nie przeszkadza i nie ingeruje w grÍ),
● sÍdzia udziela napomnienia winnemu za niesportowe zachowanie i naka-

zuje mu opuszczenie pola gry,
● jeøeli sÍdzia przerwa≥ grÍ, wznowi jπ rzutem wolnym poúrednim w miejscu,

gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w momencie przerwania gry (patrz Art. 13 ñ
Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Jeøeli zg≥oszony zawodnik rezerwowy wchodzi na pole gry zamiast zg≥oszonego
zawodnika od poczπtku meczu i sÍdzia nie zosta≥ poinformowany o tej zmianie:
● sÍdzia zezwala zg≥oszonemu zawodnikowi rezerwowemu, aby kontynu-

owa≥ grÍ,
● nie sπ podejmowane sankcje dyscyplinarne w stosunku do zg≥oszonego

zawodnika rezerwowego,
● liczba wymian w druøynie pope≥niajπcej to przewinienie nie zostaje zmniej-

szona,
● sÍdzia informuje o incydencie odpowiednie w≥adze.
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Jeøeli zawodnik w czasie trwania gry zamienia siÍ funkcjπ z bramkarzem ñ
bez zgody sÍdziego ñ to:
● sÍdzia nie przerywa gry 
● obydwu zawodnikom udziela napomnienia podczas najbliøszej przerwy

w grze.

W przypadku kaødego innego naruszenia przepisÛw tego Artyku≥u:
● przewiniajπcy zawodnicy sπ napominani,
● grÍ naleøy wznowiÊ rzutem wolnym poúrednim, ktÛry wykona zawodnik

druøyny przeciwnej z miejsca, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwa-
nia gry (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Zawodnicy i zawodnicy rezerwowi wykluczeni z gry 
Zawodnik, ktÛry zosta≥ wykluczony z gry przed rozpoczÍciem zawodÛw, mo-
øe byÊ zastπpiony jedynie przez zg≥oszonego zawodnika rezerwowego.

Zg≥oszony zawodnik rezerwowy, ktÛry zosta≥ wykluczony z gry, zarÛwno
przed jak i po rozpoczÍciu zawodÛw, nie moøe byÊ zastπpiony.

��
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WzglÍdy bezpieczeÒstwa
Zawodnik nie moøe uøywaÊ ubioru (wyposaøenia) lub nosiÊ czegokolwiek, co
stanowi≥oby zagroøenie dla niego samego lub innego zawodnika, szczegÛlnie
wszelkiego rodzaju biøuterii.

Podstawowy ubiÛr (wyposaøenie)
Do podstawowego, obowiπzkowego ubioru zawodnika naleøπ nastÍpujπce
oddzielne czÍúci:
● bluza lub koszulka z rÍkawami ñ jeúli zawodnik ma pod spodem bieliznÍ,

kolor jej rÍkawa musi odpowiadaÊ g≥Ûwnemu kolorowi rÍkawa koszulki pi≥-
karskiej lub bluzy,

● spodenki ñ jeøeli zawodnik nosi spodenki miÍúniowe lub rajstopy, ich kolor
musi odpowiadaÊ g≥Ûwnemu kolorowi spodenek,

● skarpety ñ jeøeli taúma lub podobny materia≥ jest uøyty na zewnπtrz skar-
pet, musi byÊ tego samego koloru jak ta czÍúÊ skarpet, do ktÛrej zosta≥ za-
stosowany,

● ochraniacze goleni,
● obuwie.

Ochraniacze goleni
● sπ ca≥kowicie zakryte przez skarpety,
● sπ sporzπdzone z gumy, plastiku lub innych podobnych tworzyw,
● stanowiπ odpowiedni stopieÒ ochrony. 

Kolory
Kolory ubioru zawodnikÛw obydwu druøyn muszπ ich odrÛøniaÊ od siebie,
a takøe od sÍdziego i sÍdziÛw asystentÛw.
Kolory ubioru kaødego bramkarza muszπ odrÛøniaÊ go od innych zawodni-
kÛw, sÍdziego i sÍdziÛw asystentÛw.

Sankcje karne
Za kaøde naruszenie przepisÛw tego Artyku≥u:
● gra nie powinna byÊ przerywana,
● winnemu zawodnikowi sÍdzia poleca opuszczenie pola gry w celu popra-

wienia swego ubioru,
● zawodnik opuszcza pole gry podczas najbliøszej przerwy w grze, chyba øe

do tego czasu poprawi≥ swÛj ubiÛr,
● kaødy zawodnik, ktÛremu sÍdzia nakaza≥ opuszczenie pola gry w celu po-

prawienia ubioru, nie moøe na nie powrÛciÊ bez zgody sÍdziego,
● sÍdzia sprawdza, czy ubiÛr zawodnika jest w≥aúciwy, zanim pozwoli mu po-

wrÛciÊ na pole gry,
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● sÍdzia zezwala zawodnikowi na powrÛt na pole gry jedynie podczas prze-
rwy w grze.

Zawodnik, ktÛremu sÍdzia nakaza≥ opuszczenie pola gry z powodu narusze-
nia przepisÛw tego Artyku≥u i ktÛry wchodzi lub powraca na pole gry bez zgo-
dy sÍdziego, musi byÊ ukarany napomnieniem.

Wznowienie gry
Jeøeli gra zosta≥a przerwana przez sÍdziego w celu udzielenia zawodnikowi
napomnienia: 
● gra jest wznawiana rzutem wolnym poúrednim wykonanym przez zawodni-

ka druøyny przeciwnej z miejsca, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili prze-
rwania gry (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu wolnego).

RozstrzygniÍcia International F. A. Board

RozstrzygniÍcie 1
Zawodnikom nie wolno ods≥aniaÊ podkoszulkÛw posiadajπcych napisy rekla-
mowe i slogany. Na podstawowym ubiorze (wyposaøeniu) zawodnika nie mo-
gπ znajdowaÊ siÍ øadne treúci o charakterze politycznym, religijnym lub oso-
bistym.
Zawodnik zdejmujπcy bluzÍ lub koszulkÍ w celu pokazania sloganu lub rekla-
my bÍdzie ukarany przez organizatora rozgrywek. Druøyna zawodnika,
na ktÛrego podstawowym ubiorze (wyposaøeniu) znajdujπ siÍ treúci o charak-
terze politycznym, religijnym lub osobistym zostanie ukarana sankcjami przez
organizatora zawodÛw lub FIFA. 
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W≥adza sÍdziego
Kaøde zawody sπ prowadzone przez sÍdziego, ktÛry ma pe≥nπ w≥adzÍ egze-
kwowania uprawnieÒ nadanych mu przez Przepisy Gry w zwiπzku z meczem,
na ktÛry zosta≥ wyznaczony.

Uprawnienia i obowiπzki

SÍdzia:
● czuwa nad przestrzeganiem PrzepisÛw Gry,
● prowadzi zawody, wspÛ≥pracujπc z sÍdziami asystentami i sÍdziπ technicz-

nym, jeøeli taki zosta≥ wyznaczony,
● rozstrzyga, czy pi≥ki przeznaczone do gry spe≥niajπ wymogi Artyku≥u 2,
● rozstrzyga, czy ubiÛr zawodnikÛw spe≥nia wymogi Artyku≥u 4,
● mierzy czas gry i sporzπdza notatki z przebiegu zawodÛw,
● przerywa, wstrzymuje lub koÒczy zawody, o ile uzna to za stosowne,

w przypadku jakiegokolwiek naruszenia PrzepisÛw,
● przerywa, wstrzymuje lub koÒczy zawody z powodu jakiejkolwiek interwen-

cji z zewnπtrz,
● przerywa zawody, jeøeli jego zdaniem zawodnik uleg≥ powaønej kontuzji

i zapewnia jego zniesienie z pola gry. Zawodnik kontuzjowany moøe po-
wrÛciÊ na pole gry tylko wtedy, gdy gra zosta≥a wznowiona,

● nie przerywa gry aø do momentu, kiedy pi≥ka jest poza grπ, jeøeli zawod-
nik, jego zdaniem, dozna≥ lekkiej kontuzji,

● dopilnowuje, by kaødy zawodnik, ktÛrego rana krwawi, opuúci≥ pole gry. Za-
wodnik moøe powrÛciÊ na pole gry jedynie na przyzwalajπcy znak sÍdzie-
go, ktÛry musi upewniÊ siÍ, øe krwawienie zosta≥o zatamowane,

● nie przerywa gry, gdy druøyna, przeciwko ktÛrej pope≥niono przewinienie,
odniesie korzyúÊ z takiego rozstrzygniÍcia i ukarze pierwotne przewinienie,
jeøeli przewidywana korzyúÊ nie rozwinie siÍ w tym momencie,

● karze za ciÍøsze przewinienie, gdy zawodnik pope≥nia wiÍcej niø jedno
przewinienie w tym samym czasie,

● stosuje sankcje karne wobec zawodnikÛw winnych pope≥nienia przewinie-
nia karanego napomnieniem lub wykluczeniem z gry. Nie jest zobligowany
stosowaÊ tych sankcji natychmiast, ale musi uczyniÊ to w najbliøszej prze-
rwie w grze,

● stosuje sankcje wobec osÛb towarzyszπcych druøynom, ktÛre nie potrafiπ
zachowywaÊ siÍ w sposÛb odpowiedzialny i moøe, o ile uzna to za stosow-
ne, pozbawiÊ ich przywileju przebywania w bezpoúrednim sπsiedztwie po-
la gry,

● uwzglÍdnia sygnalizacjÍ sÍdziÛw asystentÛw dotyczπce zdarzeÒ, ktÛrych
nie widzia≥,
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● nie zezwala na wejúcie osÛb nieupowaønionych na pole gry,
● nakazuje wznowienie gry po jej przerwaniu,
● dostarcza w≥aúciwym w≥adzom sprawozdanie z zawodÛw, ktÛre zawiera in-

formacje o na≥oøonych sankcjach karnych na zawodnikÛw i (lub) osoby to-
warzyszπce druøynom oraz innych incydentach, ktÛre mia≥y miejsce przed,
w trakcie trwania lub po zawodach.

Decyzje sÍdziego
Decyzje podejmowane przez sÍdziego dotyczπce oceny faktÛw zwiπzanych
z grπ, w≥πcznie z uznaniem lub nieuznaniem bramki oraz rezultatem zawo-
dÛw ñ sπ ostateczne.

SÍdzia moøe zmieniÊ swojπ decyzjÍ jedynie wtedy, gdy sam uzna jπ za nie-
w≥aúciwπ, wzglÍdnie na sugestiÍ sÍdziego asystenta albo sÍdziego technicz-
nego, zak≥adajπc, øe gra nie zosta≥a jeszcze wznowiona lub zawody nie zo-
sta≥y zakoÒczone.

RozstrzygniÍcia International F. A. Board

RozstrzygniÍcie 1
SÍdzia, sÍdzia asystent albo sÍdzia techniczny (tam gdzie wystÍpuje) nie
moøe byÊ uznany jako odpowiedzialny za jakikolwiek rodzaj kontuzji dozna-
nej przez zawodnika, oficjela lub widza, jakiekolwiek uszkodzenie w≥asnoúci
dowolnego rodzaju, wszelkie inne straty poniesione przez indywidualnπ oso-
bÍ, klub, towarzystwo, zwiπzek albo inne organizacje, powstajπce lub mogπ-
ce powstaÊ z jakiejkolwiek decyzji, ktÛrπ moøe on podjπÊ na mocy PrzepisÛw
Gry lub w zwiπzku z normalnπ czynnoúciπ wynikajπcπ z prowadzenia zawo-
dÛw i ich kontroli.

Powyøsze decyzje mogπ dotyczyÊ:
● stanu pola gry lub jego otoczenia albo warunkÛw atmosferycznych, ktÛre

pozwalajπ lub nie pozwalajπ na prowadzenie zawodÛw,
● nieprowadzenia zawodÛw z jakiegokolwiek powodu,
● stosownego wyposaøenia pola gry oraz pi≥ek uøywanych podczas zawo-

dÛw,
● przerwania lub nieprzerwania zawodÛw na skutek ingerencji widzÛw lub

zaistnienia jakichkolwiek problemÛw na widowni,
● przerwania lub nieprzerwania gry w celu usuniÍcia kontuzjowanego za-

wodnika z pola gry dla udzielenia mu pomocy medycznej,
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● nakazu lub wywarcia wp≥ywu na usuniÍcie z pola gry kontuzjowanego za-
wodnika w celu udzielenia mu pomocy medycznej,

● pozwolenia lub niepozwolenia zawodnikowi na noszenie okreúlonego ubio-
ru lub wyposaøenia,

● pozwolenia lub niepozwolenia dowolnym osobom (≥πcznie z osobami towa-
rzyszπcymi druøynom, oficjelami, przedstawicielami stadionu, s≥uøbami
bezpieczeÒstwa, fotografami lub innymi reprezentantami mediÛw) na prze-
bywanie w pobliøu pola gry ñ tak dalece, jak leøy to w jego kompetencji,

● kaødej innej sprawy, w ktÛrej sÍdzia rozstrzyga zgodnie z Przepisami Gry
lub jego obowiπzkami ustalonymi przez FIFA, federacjÍ, zwiπzek krajowy
lub ligÍ w przepisach lub regulaminach, wed≥ug ktÛrych rozgrywane sπ za-
wody.

RozstrzygniÍcie 2
W turniejach lub rozgrywkach, w ktÛrych wyznaczony jest sÍdzia techniczny, je-
go rola i obowiπzki muszπ byÊ zgodne z wytycznymi zatwierdzonymi przez In-
ternational F. A. Board, ktÛre to wymagania zamieszczone sπ w tej publikacji.
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Obowiπzki
Wyznaczeni dwaj sÍdziowie asystenci majπ obowiπzek, z uwzglÍdnieniem
decyzji sÍdziego, wskazywaÊ:
● kiedy pi≥ka ca≥ym swoim obwodem opuúci≥a pole gry,
● ktÛrej druøynie przys≥uguje prawo do wznowienia gry rzutem z rogu, rzu-

tem od bramki lub wrzutem,
● kiedy zawodnik moøe byÊ ukarany za przebywanie na pozycji spalonej,
● kiedy ma byÊ dokonana wymiana zawodnika, 
● kiedy mia≥o miejsce niew≥aúciwe postÍpowanie lub wydarzy≥ siÍ inny incy-

dent, ktÛrego sÍdzia nie widzia≥,
● kiedy pope≥nione zostajπ przewinienia, a sÍdzia asystent by≥ w stanie lepiej

to zobaczyÊ (obejmuje to w szczegÛlnych okolicznoúciach przewinienia po-
pe≥nione w polu karnym),

● czy przy rzutach karnych bramkarz opuúci≥ liniÍ bramkowπ, zanim pi≥ka zo-
sta≥a kopniÍta i czy pi≥ka przekroczy≥a ca≥ym obwodem liniÍ bramkowπ.

Pomoc
SÍdziowie asystenci rÛwnieø majπ za zadanie pomagaÊ sÍdziemu w prowa-
dzeniu zawodÛw zgodnie z Przepisami Gry. W szczegÛlnoúci mogπ oni wkra-
czaÊ na pole gry, aby pomÛc kontrolowaÊ odleg≥oúÊ 9,15 m.

W przypadku niew≥aúciwej ingerencji lub nieodpowiedniego zachowania, sÍ-
dzia zwolni z obowiπzkÛw sÍdziego asystenta i sporzπdzi raport do w≥aúci-
wych w≥adz.
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CzÍúci gry
Zawody trwajπ dwa rÛwne okresy 45-minutowe, chyba øe uzgodniono inaczej
pomiÍdzy sÍdziπ i dwiema uczestniczπcymi w zawodach druøynami. Kaøde
porozumienie zmieniajπce czas trwania czÍúci gry (np. skrÛcenie kaødej po-
≥owy zawodÛw do 40 minut z powodu zapadajπcych ciemnoúci), musi mieÊ
miejsce przed rozpoczÍciem zawodÛw, o ile zezwala na to Regulamin danych
rozgrywek.

Przerwa miÍdzy czÍúciami zawodÛw
Zawodnikom przys≥uguje prawo do przerwy miÍdzy obiema czÍúciami zawo-
dÛw.
Czas trwania przerwy nie moøe przekroczyÊ 15 minut.
Regulaminy rozgrywek muszπ okreúlaÊ czas trwania przerwy.
Czas trwania przerwy moøe byÊ zmieniony jedynie za zgodπ sÍdziego.

Kompensowanie straconego czasu gry
SÍdzia zobowiπzany jest doliczaÊ w kaødej czÍúci zawodÛw ca≥y stracony
czas gry z powodu:
● wymiany zawodnikÛw,
● oceny powagi kontuzji doznanej przez zawodnika,
● zniesienia kontuzjowanego zawodnika z pola gry, w celu udzielenia mu po-

mocy,
● marnowania czasu gry,
● kaødego innego powodu.
IloúÊ kompensowanego czasu gry pozostawia siÍ uznaniu sÍdziego.

Rzut karny
Jeøeli sÍdzia zarzπdzi≥ wykonanie lub powtÛrzenie wykonania rzutu karnego,
czas trwania kaødej czÍúci zawodÛw musi byÊ przed≥uøony o czas potrzebny
do rozstrzygniÍcia tego rzutu.

Zawody zakoÒczone przed up≥ywem ustalonego czasu gry.
Przedwczeúnie zakoÒczone zawody winny byÊ powtÛrzone, chyba øe regula-
min rozgrywek przewiduje inaczej.
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Ustalenie stron pola gry
Przed rozpoczÍciem zawodÛw przeprowadza siÍ losowanie przez podrzuce-
nie monety o pierwszeÒstwo wyboru po≥owy pola gry.

Druøyna, ktÛra przegra≥a losowanie, rozpoczyna grÍ.

Druøyna, ktÛra wygra≥a losowanie, rozpoczyna grÍ w drugiej po≥owie zawo-
dÛw.
W drugiej po≥owie zawodÛw druøyny zmieniajπ po≥owy pola gry i atakujπ prze-
ciwne bramki.

RozpoczÍcie gry ñ definicja
RozpoczÍcie gry jest sposobem zaczÍcia i wznawiania gry:
● przy rozpoczÍciu zawodÛw,
● po zdobyciu bramki,
● przy rozpoczÍciu drugiej po≥owy zawodÛw,
● przy rozpoczÍciu kaødej po≥owy dogrywki, gdzie taka jest przewidziana.

Z rozpoczÍcia gry bramka moøe byÊ zdobyta bezpoúrednio.

Procedura wykonania

Dzia≥ania wstÍpne przed rozpoczÍciem zawodÛw lub przed dogrywkπ
● przed rozpoczÍciem zawodÛw przeprowadza siÍ losowanie przez podrzu-

cenie monety o pierwszeÒstwo wyboru po≥owy pola gry.
● druøyna, ktÛra przegra≥a losowanie rozpoczyna grÍ.
● druøyna, ktÛra wygra≥a losowanie rozpoczyna grÍ w drugiej po≥owie zawo-

dÛw.
● w drugiej po≥owie zawodÛw druøyny zmieniajπ po≥owy pola gry i atakujπ

przeciwne bramki

RozpoczÍcie gry
● wszyscy zawodnicy zajmujπ miejsca na w≥asnej po≥owie pola gry,
● zawodnicy druøyny nie wykonujπcej rozpoczÍcia gry znajdujπ siÍ w odle-

g≥oúci co najmniej 9,15 m od pi≥ki aø do momentu, gdy ta znajdzie siÍ
w grze,

● pi≥ka leøy nieruchomo w punkcie úrodkowym pola gry,
● sÍdzia daje sygna≥ gwizdkiem,
● pi≥ka zosta≥a wprowadzona do gry, gdy zosta≥a kopniÍta i poruszy≥a siÍ

do przodu,
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● wykonawca rozpoczÍcia gry nie moøe dotknπÊ pi≥ki po raz drugi, dopÛki nie
zosta≥a ona dotkniÍta przez innego zawodnika.

Po zdobyciu bramki rozpoczÍcie gry wykonuje druøyna, ktÛra bramkÍ utraci≥a. 

Sankcje karne
Jeøeli wykonawca rozpoczÍcia gry dotyka pi≥kÍ po raz drugi, zanim zosta≥a
dotkniÍta przez innego zawodnika:
● zarzπdza siÍ rzut wolny poúredni dla druøyny przeciwnej z miejsca, gdzie

znajdowa≥a siÍ pi≥ka w momencie pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ
Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Za kaøde inne naruszenie procedury wykonania rozpoczÍcia gry:
● rozpoczÍcie gry naleøy powtÛrzyÊ.

Rzut sÍdziowski ñ definicja
Rzut sÍdziowski jest metodπ wznowienia gry wtedy, gdy pi≥ka jest w grze,
a sÍdzia zmuszony jest chwilowo przerwaÊ zawody z kaødego innego powo-
du nie wymienionego w Przepisach Gry.

Wykonanie
SÍdzia opuszcza trzymanπ w rÍce pi≥kÍ w miejscu, gdzie znajdowa≥a siÍ ona
w chwili przerwania gry. Jeøeli gra zosta≥a przerwana, gdy pi≥ka znajdowa≥a
siÍ w polu bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia winien wykonaÊ z linii pola
bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ z miejsca najbliøszego temu,
gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry.
Pi≥ka jest w grze w momencie, gdy dotknie pod≥oøa.

Sankcje karne
Rzut sÍdziowski naleøy powtÛrzyÊ:
● jeøeli pi≥ka zosta≥a dotkniÍta przez zawodnika, zanim dotknÍ≥a pod≥oøa,
● jeøeli pi≥ka, ktÛra dotknÍ≥a pod≥oøa, opuszcza pole gry, zanim dotknπ≥ jπ

ktÛrykolwiek z zawodnikÛw.

Jeøeli pi≥ka wpadnie do bramki:
● jeúli po wykonaniu rzutu sÍdziowskiego pi≥ka jest kopniÍta bezpoúrednio

do bramki druøyny przeciwnej, zarzπdza siÍ rzut od bramki,
● jeúli po wykonaniu rzutu sÍdziowskiego pi≥ka jest kopniÍta bezpoúrednio

do bramki w≥asnej druøyny, zarzπdza siÍ rzut z rogu dla druøyny przeciwnej.
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Pi≥ka poza grπ
Pi≥ka jest poza grπ, gdy:
● ca≥ym obwodem przekroczy≥a liniÍ bramkowπ lub liniÍ bocznπ, zarÛwno

po ziemi (pod≥oøu), jak i w powietrzu,
● gra zosta≥a przerwana przez sÍdziego.

Pi≥ka w grze
Pi≥ka jest w grze w kaødym pozosta≥ym czasie, w≥πczajπc sytuacje, gdy:
● odbija siÍ od s≥upka bramkowego, poprzeczki lub chorπgiewki roønej i po-

zostaje na polu gry,
● odbija siÍ od sÍdziego lub sÍdziego asystenta, gdy znajdujπ siÍ oni na po-

lu gry.
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Zdobycie bramki
Bramka jest zdobyta, gdy pi≥ka ca≥ym swoim obwodem przekracza liniÍ bram-
kowπ pomiÍdzy s≥upkami bramkowymi i pod poprzeczkπ, zak≥adajπc, øe dru-
øyna, ktÛra zdoby≥a bramkÍ nie naruszy≥a wczeúniej PrzepisÛw Gry.

Druøyna wygrywajπca
Druøyna, ktÛra zdoby≥a wiÍkszπ liczbÍ bramek podczas zawodÛw jest zwy-
ciÍzcπ. Jeøeli obie druøyny zdoby≥y rÛwnπ liczbÍ bramek lub nie zdoby≥y øad-
nej bramki, zawody sπ nierozstrzygniÍte.

Regulaminy rozgrywek
Jeøeli regulamin rozgrywek przewiduje wy≥onienie zwyciÍskiej druøyny w jed-
nym meczu, lub meczu i rewanøu, ktÛre nie da≥y rozstrzygniÍcia, dozwolone
sπ jedynie nastÍpujπce procedury, zaaprobowane przez International F. A.
Board:
● zasada Ñbramek na wyjeüdzieî,
● dogrywka,
● rzuty z punktu karnego.
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Pozycja spalona
Przebywanie na pozycji spalonej nie jest przewinieniem samym w sobie.
Zawodnik jest na pozycji spalonej, jeøeli: 
● znajduje siÍ bliøej linii bramkowej przeciwnikÛw niø zarÛwno pi≥ka jak

i przedostatni zawodnik druøyny przeciwnej.

Zawodnik nie jest na pozycji spalonej, jeøeli:
● znajduje siÍ na w≥asnej po≥owie pola gry, lub
● znajduje siÍ na rÛwni z przedostatnim zawodnikiem druøyny przeciwnej lub
● znajduje siÍ na rÛwni z dwoma ostatnimi zawodnikami druøyny przeciwnej

Spalony
Zawodnik, ktÛry przebywa na pozycji spalonej, moøe byÊ ukarany jedynie
wtedy, gdy w momencie dotkniÍcia bπdü zagrania pi≥ki przez wspÛ≥partnera,
zdaniem sÍdziego jest aktywny w grze poprzez:
● branie udzia≥u w grze lub
● przeszkadzanie przeciwnikowi lub
● odnoszenie korzyúci z przebywania na tej pozycji.

Nie ma spalonego
Zawodnik nie jest spalony, gdy otrzymuje pi≥kÍ bezpoúrednio z:
● rzutu od bramki, 
● wrzutu, 
● rzutu z rogu.

Sankcje karne
Za spalonego sÍdzia zarzπdza rzut wolny poúredni dla druøyny przeciwnej
z miejsca pope≥nienia przewinienia, (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu
wolnego)
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Gra niedozwolona i niew≥aúciwe postÍpowanie karane sπ nastÍpujπco:

Rzut wolny bezpoúredni
Rzut wolny bezpoúredni jest przyznany druøynie przeciwnej, jeøeli zawodnik
pope≥nia jedno z nastÍpujπcych siedmiu przewinieÒ w sposÛb uznany przez
sÍdziego za nieostroøny, nierozwaøny lub przy uøyciu nieproporcjonalnej si≥y:
● kopie lub usi≥uje kopnπÊ przeciwnika,
● podstawia bπdü prÛbuje podstawiÊ nogÍ przeciwnikowi,
● skacze na przeciwnika,
● atakuje przeciwnika cia≥em,
● uderza lub usi≥uje uderzyÊ przeciwnika,
● popycha przeciwnika.
● atakuje przeciwnika nogami 

Rzut wolny bezpoúredni jest rÛwnieø przyznany druøynie przeciwnej, jeøeli
zawodnik pope≥nia jedno z nastÍpujπcych trzech przewinieÒ:
● trzyma przeciwnika,
● pluje na przeciwnika,
● rozmyúlnie dotyka pi≥kÍ rÍkπ (oprÛcz bramkarza we w≥asnym polu karnym).

Rzut wolny bezpoúredni wykonuje siÍ z miejsca przewinienia (patrz Art. 13 ñ
Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Rzut karny
Rzut karny zarzπdza siÍ, jeøeli jedno z powyøszych dziesiÍciu przewinieÒ zo-
sta≥o pope≥nione przez zawodnika w jego w≥asnym polu karnym, bez wzglÍ-
du na po≥oøenie pi≥ki, zak≥adajπc, øe w momencie dokonania przewinienia by-
≥a ona w grze.

Rzut wolny poúredni

Rzut wolny poúredni przyznawany jest druøynie przeciwnej, jeøeli bramkarz,
we w≥asnym polu karnym, pope≥nia jedno z nastÍpujπcych czterech przewi-
nieÒ:
● przez czas d≥uøszy niø 6 sekund kontroluje pi≥kÍ w swoich rÍkach, zanim

pozbÍdzie siÍ jej,
● dotyka rÍkoma pi≥ki po raz drugi po tym, jak pozby≥ siÍ jej z rπk i nie zosta-

≥a ona dotkniÍta przez innego zawodnika,
● dotyka rÍkπ pi≥ki po rozmyúlnym kopniÍciu jej do niego przez wspÛ≥partnera,
● dotyka rÍkπ pi≥ki po otrzymaniu jej bezpoúrednio z wrzutu od wspÛ≥partnera.
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Rzut wolny poúredni jest rÛwnieø przyznany druøynie przeciwnej, jeøeli za-
wodnik, zdaniem sÍdziego:
● gra w sposÛb niebezpieczny,
● przeszkadza w poruszaniu siÍ przeciwnikowi,
● przeszkadza bramkarzowi w zwolnieniu pi≥ki z rπk,
● pope≥nia jakiekolwiek przewinienie niewymienione wczeúniej w Artykule 12,

dla ktÛrego sÍdzia przerwa≥ grÍ w celu udzielenia winnemu zawodnikowi
napomnienia lub wykluczenia z gry.

Rzut wolny poúredni wykonuje siÍ z miejsca przewinienia (patrz Art. 13 ñ
Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Sankcje dyscyplinarne

Kary indywidualne
ØÛ≥ta kartka pokazywana jest w celu zakomunikowania, øe zawodnik, zawod-
nik rezerwowy lub zawodnik wymieniony otrzyma≥ napomnienie.

Czerwona kartka pokazywana jest w celu zakomunikowania, øe zawodnik,
zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony zosta≥ wykluczony z gry. 

ØÛ≥ta bπdü czerwona kartka moøe byÊ pokazana tylko zawodnikowi, zawod-
nikowi rezerwowemu lub zawodnikowi wymienionemu. 

SÍdzia ma prawo udzielania kar indywidualnych od momentu wejúcia na po-
le gry, do chwili opuszczenia go po koÒcowym gwizdku.

Zawodnik, ktÛry pope≥nia przewinienie karane napomnieniem lub wyklucze-
niem z gry, zarÛwno na polu gry lub poza nim, w stosunku do przeciwnika,
wspÛ≥partnera, sÍdziego, sÍdziego asystenta lub innej osoby, jest karany sto-
sownie do natury pope≥nianego przewinienia.

Przewinienia karane napomnieniem
Zawodnik musi byÊ napomniany poprzez pokazanie mu øÛ≥tej kartki, jeøeli po-
pe≥nia jakiekolwiek z siedmiu nastÍpujπcych przewinieÒ:
● jest winny niesportowego zachowania,
● s≥ownie lub czynnie okazuje niezadowolenie,
● uporczywie narusza przepisy gry,
● opÛünia wznowienie gry,
● nie zachowuje wymaganej odleg≥oúci od pi≥ki podczas wykonywania rzutu

z rogu, rzutu wolnego lub wrzutu,
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● wchodzi lub powraca na pole gry bez zgody sÍdziego,
● rozmyúlnie opuszcza pole gry bez zgody sÍdziego.

Zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony musi byÊ napomniany, jeøeli
pope≥nia jakiekolwiek z trzech nastÍpujπcych przewinieÒ:
● jest winny niesportowego zachowania,
● s≥ownie lub czynnie okazuje niezadowolenie,
● opÛünia wznowienie gry. 

Przewinienia karane wykluczeniem z gry 
Zawodnik, zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony musi byÊ wyklu-
czony z gry, jeøeli pope≥nia jakiekolwiek z siedmiu nastÍpujπcych przewinieÒ:
● pope≥nia powaøny, raøπcy faul,
● zachowuje siÍ gwa≥townie, agresywnie,
● pluje na przeciwnika lub innπ osobÍ,
● pozbawia druøynÍ przeciwnπ bramki lub realnej szansy zdobycia bramki,

zagrywajπc rozmyúlnie pi≥kÍ rÍkπ (nie dotyczy bramkarza we w≥asnym po-
lu karnym),

● pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszajπcego siÍ
w kierunku bramki tego zawodnika, pope≥niajπc przewinienie karane rzu-
tem wolnym lub rzutem karnym,

● uøywa ordynarnego, obeløywego, obraüliwego jÍzyka i (lub) gestÛw,
● otrzymuje drugie napomnienie w tych samych zawodach.

Zawodnik, zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony, ktÛry zosta≥ wyklu-
czony z gry, musi opuúciÊ bezpoúrednie otoczenie pola gry oraz strefÍ tech-
nicznπ.
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Rodzaje rzutÛw wolnych

Rzutami wolnymi sπ zarÛwno rzuty bezpoúrednie, jak i poúrednie.

Rzut wolny bezpoúredni

Zdobycie bramki
Jeøeli z rzutu wolnego bezpoúredniego kopniÍta pi≥ka bezpoúrednio wpad≥a
do bramki przeciwnika ñ bramka jest uznana.
Jeøeli z rzutu wolnego bezpoúredniego kopniÍta pi≥ka bezpoúrednio wpad≥a
do bramki w≥asnej druøyny ñ zarzπdza siÍ rzut z rogu dla druøyny przeciwnej.

Rzut wolny poúredni

Sygnalizacja
SÍdzia wskazuje rzut wolny poúredni unoszπc ramiÍ nad g≥owπ. Utrzymuje on
ramiÍ w tej pozycji do czasu, gdy po wykonanym rzucie pi≥ka zosta≥a dotkniÍ-
ta przez innego zawodnika lub wysz≥a z gry.

Zdobycie bramki
Bramka moøe byÊ zdobyta jedynie, gdy bÍdπca w grze pi≥ka przed wpadniÍ-
ciem do bramki dotknie innego zawodnika.
Jeøeli z rzutu wolnego poúredniego kopniÍta pi≥ka bezpoúrednio wpad≥a
do bramki druøyny przeciwnej ñ zarzπdza siÍ rzut od bramki.
Jeøeli z rzutu wolnego poúredniego kopniÍta pi≥ka bezpoúrednio wpad≥a
do bramki w≥asnej druøyny ñ zarzπdza siÍ rzut z rogu dla druøyny przeciwnej.

Procedura wykonania
Przy wykonywaniu rzutu wolnego pi≥ka musi leøeÊ nieruchomo w momencie
wykonania rzutu, a po wykonaniu rzutu zawodnikowi, ktÛry go wykona≥, nie
wolno jej powtÛrnie dotknπÊ, chyba øe zosta≥a ona dotkniÍta przez innego za-
wodnika.
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Miejsce wykonania rzutu wolnego

Rzut wolny z pola karnego

Rzut wolny bezpoúredni lub poúredni dla druøyny broniπcej:
● wszyscy przeciwnicy pozostajπ w odleg≥oúci co najmniej 9,15 m od pi≥ki,
● wszyscy przeciwnicy pozostajπ poza polem karnym, z ktÛrego wykonywa-

ny jest rzut, do czasu prawid≥owego wprowadzenia pi≥ki do gry, 
● pi≥ka zosta≥a wprowadzona do gry, gdy zosta≥a kopniÍta bezpoúrednio po-

za pole karne w obrÍbie pola gry,
● rzut wolny zarzπdzony w polu bramkowym moøe byÊ wykonany z dowolne-

go punktu tego pola.

Rzut wolny poúredni dla druøyny atakujπcej:
● wszyscy przeciwnicy znajdujπ siÍ w odleg≥oúci co najmniej 9,15 m od pi≥ki,

do czasu wprowadzenia jej do gry, chyba øe znajdujπ siÍ na w≥asnej linii
bramkowej pomiÍdzy s≥upkami bramkowymi,

● pi≥ka zosta≥a wprowadzona do gry, gdy zosta≥a kopniÍta i poruszy≥a siÍ,
● rzut wolny poúredni zarzπdzony w polu bramkowym jest wykonany z linii

pola bramkowego rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej, w miejscu najbliøszym
pope≥nienia przewinienia.

Rzut wolny spoza pola karnego
● wszyscy przeciwnicy znajdujπ siÍ w odleg≥oúci co najmniej 9,15 m od pi≥ki,

do czasu prawid≥owego wprowadzenia jej do gry,
● pi≥ka zosta≥a wprowadzona do gry, gdy zosta≥a kopniÍta i poruszy≥a siÍ,
● rzut wolny wykonuje siÍ z miejsca pope≥nienia przewinienia lub z miejsca,

gdzie by≥a pi≥ka w momencie pope≥nienia przewinienia.

Sankcje karne
Jeøeli podczas wykonywania rzutu wolnego, przeciwnik znajduje siÍ bliøej
od pi≥ki niø wymagana odleg≥oúÊ: 
● rzut wolny naleøy powtÛrzyÊ.
Jeøeli rzut wolny wykonywany jest przez druøynÍ broniπcπ z w≥asnego pola
karnego i pi≥ka nie zosta≥a kopniÍta bezpoúrednio poza pole karne: 
● rzut wolny naleøy powtÛrzyÊ.
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Rzut wolny wykonywany przez zawodnika innego niø bramkarz
Jeøeli po wprowadzeniu pi≥ki do gry, wykonawca rzutu dotyka pi≥ki powtÛrnie
(ale nie rÍkπ), zanim zosta≥a dotkniÍta przez innego zawodnika:
● zarzπdza siÍ wykonanie rzutu wolnego poúredniego dla druøyny przeciwnej

z miejsca przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Jeøeli po wprowadzeniu pi≥ki do gry, wykonawca rzutu rozmyúlnie dotyka pi≥-
kÍ rÍkπ, zanim zosta≥a ona dotkniÍta przez innego zawodnika:
● zarzπdza siÍ rzut wolny bezpoúredni dla druøyny przeciwnej, ktÛry zosta-

nie wykonany z miejsca przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania
rzutu wolnego).

● zarzπdza siÍ rzut karny, jeøeli wykonawca rzutu dokona≥ przewinienia we
w≥asnym polu karnym.

Rzut wolny wykonywany przez bramkarza
Jeøeli po wprowadzeniu pi≥ki do gry bramkarz dotyka pi≥kÍ powtÛrnie (ale nie
rÍkπ), zanim zosta≥a dotkniÍta przez innego zawodnika 
● zarzπdza siÍ rzut wolny poúredni dla druøyny przeciwnej, ktÛry zostanie

wykonany z miejsca przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu
wolnego).

Jeøeli po wprowadzeniu pi≥ki do gry, bramkarz rozmyúlnie dotyka rÍkπ pi≥kÍ,
zanim zosta≥a dotkniÍta przez innego zawodnika:
● zarzπdza siÍ rzut wolny bezpoúredni dla druøyny przeciwnej, jeøeli bram-

karz dokona≥ przewinienia poza w≥asnym polem karnym; rzut wykonany zo-
stanie z miejsca pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykona-
nia rzutu wolnego).

● zarzπdza siÍ rzut wolny poúredni dla druøyny przeciwnej, jeøeli bramkarz
dokona≥ przewinienia we w≥asnym polu karnym; rzut zostanie wykonany
z miejsca pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzu-
tu wolnego).
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Rzut karny zarzπdza siÍ przeciwko druøynie, ktÛrej zawodnik we w≥asnym po-
lu karnym i w czasie gdy pi≥ka jest w grze, pope≥nia jedno z dziesiÍciu prze-
winieÒ, za ktÛre zarzπdza siÍ rzut wolny bezpoúredni,

Z rzutu karnego bramka moøe byÊ zdobyta bezpoúrednio.

Dla wykonania rzutu karnego zarzπdzonego na koÒcu kaødej czÍúci zawo-
dÛw (w tym dogrywki) naleøy przed≥uøyÊ czas gry tej czÍúci o czas niezbÍd-
ny dla wykonania rzutu.

Ustawienie pi≥ki i zawodnikÛw
Pi≥ka: 
● musi byÊ umieszczona na punkcie karnym.

Zawodnik wykonujπcy rzut karny:
● musi byÊ zidentyfikowany.

Bramkarz broniπcy rzutu:
● musi pozostawaÊ na w≥asnej linii bramkowej pomiÍdzy s≥upkami bramko-

wymi, zwrÛcony twarzπ do wykonawcy rzutu, do czasu kopniÍcia pi≥ki.

Zawodnicy inni niø wykonawca rzutu muszπ zajmowaÊ miejsca:
● na polu gry,
● na zewnπtrz pola karnego,
● za punktem karnym,
● w odleg≥oúci co najmniej 9,15 m od punktu karnego.

Procedura wykonania
● po zajÍciu przez zawodnikÛw pozycji okreúlonych Przepisami Gry, sÍdzia

daje sygna≥ na wykonanie rzutu karnego,
● wykonawca rzutu karnego musi kopnπÊ pi≥kÍ do przodu,
● wykonawca nie moøe zagraÊ pi≥ki po raz drugi, zanim nie zosta≥a dotkniÍ-

ta przez innego zawodnika,
● pi≥ka zosta≥a wprowadzona do gry, gdy zosta≥a kopniÍta i poruszy≥a siÍ

do przodu.

Podczas wykonywania rzutu karnego podyktowanego w normalnym czasie
gry, a przed≥uøonego tylko na jego wykonanie, lub przy powtÛrzeniu rzutu kar-
nego w tej sytuacji ñ bramka musi byÊ uznana, jeøeli pi≥ka przed przejúciem
pomiÍdzy s≥upkami bramkowymi i pod poprzeczkπ ñ dotknie jednego lub obu
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s≥upkÛw bramkowych, poprzeczki lub bramkarza, a takøe zaistniejπ ≥πcznie
jakiekolwiek z tych moøliwoúci.

SÍdzia decyduje, kiedy rzut karny zosta≥ rozstrzygniÍty.

Sankcje karne

Jeøeli sÍdzia daje sygna≥ na wykonanie rzutu karnego i zanim pi≥ka jest w grze,
ma miejsce jedna z nastÍpujπcych sytuacji:

Zawodnik wykonujπcy rzut karny narusza Przepisy Gry:
● sÍdzia zezwala na wykonanie rzutu,
● jeøeli pi≥ka wpadnie do bramki, rzut powtarza siÍ,
● jeøeli pi≥ka nie wpadnie do bramki, sÍdzia przerywa grÍ i nakazuje wzno-

wienie jej rzutem wolnym poúrednim przyznanym druøynie broniπcej
z miejsca pope≥nienia przewinienia.

Bramkarz narusza Przepisy Gry:
● sÍdzia zezwala na wykonanie rzutu,
● jeøeli pi≥ka wpadnie do bramki, bramkÍ uznaje siÍ,
● jeøeli pi≥ka nie wpadnie do bramki, rzut powtarza siÍ.

WspÛ≥partner wykonawcy rzutu narusza Przepisy Gry:
● sÍdzia zezwala na wykonanie rzutu,
● jeøeli pi≥ka wpada do bramki, rzut powtarza siÍ,
● jeøeli pi≥ka nie wpada do bramki, sÍdzia przerywa grÍ i nakazuje wznowie-

nie jej rzutem wolnym poúrednim przyznanym druøynie broniπcej z miejsca
pope≥nienia przewinienia.

WspÛ≥partner bramkarza broniπcego rzut karny narusza Przepisy Gry:
● sÍdzia zezwala na wykonanie rzutu,
● jeøeli pi≥ka wpada do bramki, bramkÍ uznaje siÍ,
● jeøeli pi≥ka nie wpada do bramki, rzut powtarza siÍ.

Zawodnicy obu druøyn naruszajπ Przepisy Gry
● rzut powtarza siÍ.

��
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Jeøeli po wykonaniu rzutu karnego:

Wykonawca rzutu dotyka pi≥kÍ po raz drugi (ale nie rÍkπ), zanim zosta≥a do-
tkniÍta przez innego zawodnika:
● zarzπdza siÍ rzut wolny poúredni dla druøyny przeciwnej; rzut wykonuje siÍ

z miejsca pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzu-
tu wolnego).

Wykonawca rzutu rozmyúlnie dotyka pi≥kÍ rÍkπ, zanim zosta≥a dotkniÍta
przez innego zawodnika:
● zarzπdza siÍ rzut wolny bezpoúredni dla druøyny przeciwnej, rzut wykonu-

je siÍ z miejsca pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykona-
nia rzutu wolnego).

Pi≥ka zosta≥a dotkniÍta przez dzia≥anie z zewnπtrz, kiedy porusza≥a siÍ
do przodu:
● rzut powtarza siÍ.

Pi≥ka po odbiciu siÍ w pole gry od bramkarza, poprzeczki lub s≥upkÛw bram-
kowych zosta≥a dotkniÍta przez dzia≥anie z zewnπtrz:
● sÍdzia przerywa grÍ,
● gra jest wznowiona rzutem sÍdziowskim w miejscu dotkniÍcia pi≥ki przez

dzia≥anie z zewnπtrz. Jeøeli gra zosta≥a przerwana, gdy pi≥ka znajdowa≥a
siÍ w polu bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia winien wykonaÊ z linii pola
bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ z miejsca najbliøszego te-
mu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry.

��
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Wrzut jest sposobem wznowienia gry.

Wrzut przyznaje siÍ druøynie przeciwnej do zawodnika, ktÛry po raz ostatni
dotknπ≥ pi≥ki, zanim pi≥ka przekroczy≥a ca≥ym obwodem liniÍ bocznπ zarÛwno
po pod≥oøu, jak i w powietrzu.

Bezpoúrednio z wrzutu bramka nie moøe byÊ zdobyta.

Procedura wykonania

W momencie wykonania wrzutu pi≥ki, wrzucajπcy:
● zwrÛcony jest twarzπ do pola gry,
● ma czÍúÊ kaødej stopy na linii bocznej albo na pod≥oøu poza liniπ bocznπ,
● trzyma pi≥kÍ obiema rÍkami,
● wrzuca pi≥kÍ zza i nad g≥owπ,
● wrzuca pi≥kÍ z miejsca, w ktÛrym opuúci≥a ona pole gry. 

Wszyscy zawodnicy druøyny przeciwnej muszπ znajdowaÊ siÍ w odleg≥oúci
nie mniejszej niø 2 m od miejsca, z ktÛrego wykonywany jest wrzut.

Pi≥ka jest w grze, gdy znajdzie siÍ w polu gry. 

Po wykonaniu wrzutu, wrzucajπcy nie moøe dotknπÊ pi≥ki po raz drugi, zanim
nie zosta≥a dotkniÍta przez innego zawodnika.

Sankcje karne

Wrzut wykonany przez zawodnika innego niø bramkarz
Jeøeli po wprowadzeniu pi≥ki do gry, wrzucajπcy dotknie pi≥ki powtÛrnie (ale
nie rÍkπ), zanim zosta≥a dotkniÍta przez innego zawodnika:
● zarzπdza siÍ rzut wolny poúredni dla druøyny przeciwnej; rzut ma byÊ wy-

konany z miejsca pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wyko-
nania rzutu wolnego).

Jeøeli po wprowadzeniu pi≥ki do gry, wrzucajπcy rozmyúlnie dotyka pi≥kÍ rÍkπ,
zanim zosta≥a dotkniÍta przez innego zawodnika:
● zarzπdza siÍ rzut wolny bezpoúredni dla druøyny przeciwnej, rzut ma byÊ

wykonany z miejsca pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wy-
konania rzutu wolnego).

● zarzπdza siÍ rzut karny, jeøeli wrzucajπcy pope≥ni≥ przewinienie we w≥a-
snym polu karnym.
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Wrzut wykonany przez bramkarza
Jeøeli po wprowadzeniu pi≥ki do gry, bramkarz dotyka pi≥kÍ powtÛrnie (ale nie
rÍkoma), zanim zosta≥a dotkniÍta przez innego zawodnika: 
● zarzπdza siÍ rzut wolny poúredni dla druøyny przeciwnej; rzut ma byÊ wy-

konany z miejsca pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wyko-
nania rzutu wolnego).

Jeøeli po wprowadzeniu pi≥ki do gry, bramkarz rozmyúlnie dotyka pi≥kÍ rÍkπ,
zanim zosta≥a dotkniÍta przez innego zawodnika:
● zarzπdza siÍ rzut wolny bezpoúredni dla druøyny przeciwnej; jeøeli przewi-

nienie zosta≥o pope≥nione poza polem karnym bramkarza, rzut ma byÊ wy-
konany z miejsca pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wyko-
nania rzutu wolnego).

● zarzπdza siÍ rzut wolny poúredni dla druøyny przeciwnej; jeøeli przewinie-
nie zosta≥o pope≥nione w polu karnym bramkarza, rzut ma byÊ wykonany
z miejsca pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzu-
tu wolnego).

Jeøeli zawodnik druøyny przeciwnej nieprzepisowo rozprasza uwagÍ lub
przeszkadza wrzucajπcemu: 
● winien byÊ napomniany za niesportowe zachowanie.

Za kaøde inne naruszenie przepisÛw tego Artyku≥u:
● wrzut winien byÊ wykonany przez zawodnika przeciwnej druøyny.

�	
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Rzut od bramki jest sposobem wznowienia gry.

Rzut od bramki przyznaje siÍ, gdy pi≥ka ca≥ym obwodem, ostatnio dotkniÍta
przez zawodnika druøyny atakujπcej przekroczy≥a liniÍ bramkowπ, zarÛwno
po pod≥oøu, jak i w powietrzu i nie zosta≥a zdobyta bramka w sposÛb opisany
w Artykule 10.

Bramka moøe byÊ zdobyta bezpoúrednio z rzutu od bramki jedynie na druøy-
nie przeciwnej.

Procedura wykonania
● Zawodnik druøyny broniπcej kopie pi≥kÍ ustawionπ w dowolnym miejscu

pola bramkowego.
● Zawodnicy druøyny przeciwnej pozostajπ poza polem karnym, aø do mo-

mentu prawid≥owego wprowadzenia pi≥ki do gry.
● Wykonawca nie moøe zagraÊ pi≥ki po raz drugi, zanim nie dotknie jej inny

zawodnik.
● Pi≥ka zosta≥a prawid≥owo wprowadzona do gry, gdy zagrano jπ bezpoúred-

nio poza pole karne w obrÍbie pola gry.

Sankcje karne
Jeøeli pi≥ka nie zosta≥a zagrana bezpoúrednio poza pole karne:
● rzut powtarza siÍ.

Rzut od bramki wykonany przez innego zawodnika niø bramkarz
Jeøeli wprowadzona do gry pi≥ka zostanie dotkniÍta przez wykonawcÍ po raz
drugi (ale nie rÍkπ), zanim zosta≥a dotkniÍta przez innego zawodnika:
● zarzπdza siÍ rzut wolny poúredni dla druøyny przeciwnej, ktÛry ma byÊ wy-

konany z miejsca pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wyko-
nania rzutu wolnego).

Jeøeli wprowadzona do gry pi≥ka zostanie rozmyúlnie dotkniÍta rÍkπ przez
wykonawcÍ rzutu, zanim zosta≥a dotkniÍta przez innego zawodnika:
● zarzπdza siÍ rzut wolny bezpoúredni dla druøyny przeciwnej, ktÛry ma byÊ

wykonany z miejsca pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wy-
konania rzutu wolnego).

● zarzπdza siÍ rzut karny, gdy przewinienie pope≥nione zosta≥o w polu kar-
nym wykonawcy rzutu.
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Rzut od bramki wykonany przez bramkarza
Jeøeli wprowadzona do gry pi≥ka zostanie przez bramkarza dotkniÍta po raz
drugi (ale nie rÍkπ), zanim zosta≥a dotkniÍta przez innego zawodnika:
● zarzπdza siÍ rzut wolny poúredni dla druøyny przeciwnej, ktÛry ma byÊ wy-

konany z miejsca pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wyko-
nania rzutu wolnego).

Jeøeli po wprowadzeniu pi≥ki do gry bramkarz rozmyúlnie dotyka pi≥kÍ rÍkπ,
zanim zosta≥a dotkniÍta przez innego zawodnika:
● zarzπdza siÍ rzut wolny bezpoúredni dla druøyny przeciwnej, jeøeli przewi-

nienie zosta≥o pope≥nione na zewnπtrz pola karnego bramkarza ñ rzut ma
byÊ wykonany z miejsca pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce
wykonania rzutu wolnego).

● zarzπdza siÍ rzut wolny poúredni dla druøyny przeciwnej, jeøeli przewinie-
nie zosta≥o pope≥nione w polu karnym bramkarza ñ rzut ma byÊ wykonany
z miejsca pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzu-
tu wolnego).

Za kaøde inne naruszenie przepisÛw tego Artyku≥u:
● rzut powtarza siÍ.
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Rzut z rogu jest sposobem wznowienia gry.
Rzut z rogu przyznaje siÍ, gdy pi≥ka ca≥ym obwodem, ostatnio dotkniÍta przez
zawodnika druøyny broniπcej, przesz≥a liniÍ bramkowπ, zarÛwno po pod≥oøu,
jak i w powietrzu i nie zosta≥a zdobyta bramka w sposÛb opisany w Artykule
10.

Bramka moøe byÊ zdobyta bezpoúrednio z rzutu z rogu jedynie na druøynie
przeciwnej.

Procedura wykonania
● Pi≥ka jest umieszczona w polu roønym, najbliøszym miejsca wyjúcia pi≥ki

z gry.
● Chorπgiewki roønej nie odchyla siÍ.
● Zawodnicy druøyny przeciwnej pozostajπ w odleg≥oúci co najmniej 9,15 m

od ≥uku pola roønego, aø do momentu prawid≥owego wprowadzenia pi≥ki
do gry.

● Pi≥ka musi byÊ kopniÍta przez zawodnika druøyny atakujπcej.
● Pi≥ka zosta≥a wprowadzona do gry, gdy zosta≥a kopniÍta i poruszy≥a siÍ.
● Wykonawca nie moøe zagraÊ pi≥ki po raz drugi, zanim nie dotknie jej inny

zawodnik.

Sankcje karne

Rzut z rogu wykonany przez innego zawodnika niø bramkarz
Jeøeli po wprowadzeniu pi≥ki do gry wykonawca dotyka pi≥kÍ po raz drugi (ale
nie rÍkπ), zanim zosta≥a dotkniÍta przez innego zawodnika:
● zarzπdza siÍ rzut wolny poúredni dla druøyny przeciwnej, ktÛry ma byÊ wy-

konany z miejsca pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wyko-
nania rzutu wolnego).

Jeøeli po wprowadzeniu pi≥ki do gry wykonawca rozmyúlnie dotyka rÍkπ pi≥kÍ,
zanim zosta≥a dotkniÍta przez innego zawodnika:
● zarzπdza siÍ rzut wolny bezpoúredni dla druøyny przeciwnej, ktÛry ma byÊ

wykonany z miejsca pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wy-
konania rzutu wolnego).

● zarzπdza siÍ rzut karny, jeøeli przewinienie zosta≥o dokonane w polu kar-
nym wykonawcy rzutu.
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Rzut z rogu wykonany przez bramkarza
Jeøeli po wprowadzeniu pi≥ki do gry bramkarz dotyka pi≥ki po raz drugi (ale nie
rÍkπ), zanim zosta≥a dotkniÍta przez innego zawodnika: 
● zarzπdza siÍ rzut wolny poúredni dla druøyny przeciwnej, ktÛry ma byÊ wy-

konany z miejsca pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wyko-
nania rzutu wolnego).

Jeøeli po wprowadzeniu pi≥ki do gry bramkarz rozmyúlnie dotyka rÍkπ pi≥kÍ,
zanim zosta≥a dotkniÍta przez innego zawodnika:
● zarzπdza siÍ rzut wolny bezpoúredni dla druøyny przeciwnej, jeøeli przewi-

nienie zosta≥o pope≥nione poza polem karnym bramkarza ñ rzut ma byÊ wy-
konany z miejsca przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu
wolnego).

● zarzπdza siÍ rzut wolny poúredni dla druøyny przeciwnej, jeøeli przewinie-
nie zosta≥o pope≥nione w polu karnym bramkarza ñ rzut ma byÊ wykonany
z miejsca przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Za kaøde inne naruszenie PrzepisÛw Gry:
● rzut powtarza siÍ.
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Bramki zdobyte na wyjeüdzie, dogrywka oraz seria rzutÛw z punktu karnego,
to trzy przyjÍte metody majπce na celu wy≥onienie zwyciÍskiej druøyny, gdy
regulaminy rozgrywek wymagajπ wskazania wygrywajπcej druøyny, po zawo-
dach zakoÒczonych remisem.

Bramki zdobyte na wyjeüdzie
Regulaminy rozgrywek mogπ wprowadzaÊ zasadÍ majπcπ zastosowanie
w wypadku, gdy po dwÛch meczach ñ u siebie i na wyjeüdzie ñ wynik jest re-
misowy; stanowiπcπ, øe gole strzelone na wyjeüdzie liczπ siÍ podwÛjnie.

Dogrywka
Regulaminy rozgrywek mogπ wprowadzaÊ dwa dalsze, rÛwne okresy gry, nie
d≥uøsze jednak niø 15 minut kaødy. Majπ wtedy zastosowanie postanowienia
Artyku≥u 8.

Rzuty z punktu karnego

Procedura wykonania
● SÍdzia wybiera bramkÍ, na ktÛrπ bÍdπ wykonywane rzuty.
● SÍdzia podrzuca monetÍ i druøyna, ktÛrej kapitan wygra≥ losowanie, decy-

duje o kolejnoúci wykonywania rzutÛw.
● SÍdzia sporzπdza notatki o wykonywanych rzutach.
● UwzglÍdniajπc warunki omÛwione poniøej, obydwa zespo≥y wykonujπ

po piÍÊ rzutÛw.
● Rzuty sπ wykonywane przez druøyny na zmianÍ.
● Jeøeli przed wykonaniem piÍciu rzutÛw przez kaødπ z druøyn, jedna z nich

zdoby≥a wiÍkszπ liczbÍ bramek niø druga mog≥aby uzyskaÊ po wykonaniu
piÍciu rzutÛw, zaprzestaje siÍ wykonywania kolejnych rzutÛw.

● Jeøeli po wykonaniu przez obie druøyny po piÍÊ rzutÛw, obie druøyny zdo-
by≥y tÍ samπ liczbÍ bramek lub nie zdoby≥y øadnej bramki, wykonywanie
rzutÛw kontynuuje siÍ w tej samej kolejnoúci, aø do momentu, gdy jedna
z druøyn uzyska jednπ bramkÍ wiÍcej niø druøyna przeciwna, przy rÛwnej
liczbie wykonanych rzutÛw.

● Bramkarz, ktÛry dozna≥ kontuzji podczas wykonywania rzutÛw z punktu
karnego i jest niezdolny do kontynuowania gry na swojej pozycji (jako
bramkarz) moøe byÊ wymieniony przez zg≥oszonego zawodnika rezerwo-
wego ñ zak≥adajπc, øe jego druøyna nie wykorzysta≥a przys≥ugujπcego jej
limitu wymian zawodnikÛw, przewidzianego regulaminem rozgrywek.

● Za wyjπtkiem poprzedniego przypadku, jedynie zawodnicy, ktÛrzy sπ na po-
lu gry w chwili zakoÒczenia zawodÛw, w≥πczajπc czas dogrywki ñ o ile taka
jest przewidziana ñ sπ dopuszczeni do wykonywania rzutÛw z punktu kar-
nego.
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● Kaødy rzut jest wykonywany przez innego zawodnika i wszyscy uprawnie-
ni do wykonywania rzutÛw zawodnicy muszπ wykonaÊ rzut, zanim jakikol-
wiek zawodnik wykona rzut po raz drugi.

● Wszyscy uprawnieni do wykonywania rzutÛw zawodnicy mogπ zamieniÊ
siÍ funkcjπ z bramkarzem w kaødej chwili podczas wykonywania rzutÛw
z punktu karnego.

● Jedynie zawodnikom uprawnionym do wykonywania rzutÛw i sÍdziom ze-
zwala siÍ na pozostawanie na polu gry podczas wykonywania rzutÛw
z punktu karnego.

● Wszyscy zawodnicy, oprÛcz wykonawcy rzutu karnego i dwÛch bramkarzy,
muszπ pozostawaÊ w kole úrodkowym.

● Bramkarz, ktÛrego wspÛ≥partner wykonuje rzut z punktu karnego, musi po-
zostawaÊ na polu gry, poza polem karnym, na ktÛrym wykonywane sπ rzu-
ty, na linii bramkowej, w pobliøu miejsca jej przeciÍcia siÍ z liniπ ogranicza-
jπcπ pole karne.

Jeøeli nie ustalono inaczej, podczas wykonywania rzutÛw z punktu karnego
majπ zastosowanie odnoúne Przepisy Gry w pi≥kÍ noønπ i rozstrzygniÍcia In-
ternational F. A. Board.
● Jeøeli druøyna koÒczy zawody z wiÍkszπ liczbπ zawodnikÛw niø ich prze-

ciwnicy, powinna przed rozpoczÍciem wykonywania rzutÛw zredukowaÊ
liczbÍ zawodnikÛw tak, aby zrÛwnaÊ jπ z liczbπ zawodnikÛw druøyny prze-
ciwnej oraz poinformowaÊ sÍdziego o personaliach i numerze kaødego za-
wodnika wy≥πczonego z dalszej rywalizacji. OdpowiedzialnoúÊ ta ciπøy
na kapitanie druøyny.

Øaden zawodnik w taki sposÛb wy≥πczony nie moøe uczestniczyÊ w rzutach
z punktu karnego.
● Przed rozpoczÍciem wykonywania rzutÛw z punktu karnego sÍdzia musi

siÍ upewniÊ, czy rÛwna liczba zawodnikÛw w kaødej druøynie pozostaje
w kole úrodkowym ñ tylko ci zawodnicy mogπ wykonywaÊ rzuty.
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Strefa techniczna odnosi siÍ do zawodÛw rozgrywanych na stadionach z wy-
znaczonym obszarem miejsc siedzπcych dla obs≥ugi technicznej i zawodni-
kÛw rezerwowych, jak opisano poniøej.

W zaleønoúci od stadionu strefy techniczne mogπ rÛøniÊ siÍ wielkoúciπ i usy-
tuowaniem. 
Przy wyznaczaniu strefy technicznej naleøy braÊ pod uwagÍ nastÍpujπce wy-
tyczne: 
● Linia strefy technicznej przebiega w odleg≥oúci 1 m z kaødej strony obsza-

ru miejsc siedzπcych oraz w kierunku pola gry maksymalnie na odleg≥oúÊ
1 m od linii bocznej.

● Strefa techniczna winna byÊ oznaczona.
● Liczba osÛb uprawnionych do zajmowania miejsc w strefie technicznej jest

okreúlana przez regulaminy rozgrywek.
● Osoby przebywajπce w strefie technicznej muszπ byÊ zidentyfikowane

przed rozpoczÍciem zawodÛw zgodnie z regulaminami rozgrywek.
● Tylko jedna osoba w danej chwili jest upowaøniona do przekazywania

wskazÛwek taktycznych ze strefy technicznej.
● Trener i inne osoby towarzyszπce druøynie muszπ pozostawaÊ w granicach

strefy technicznej, z wyjπtkiem specjalnych okolicznoúci, np. wejúcia masa-
øysty lub lekarza na pole gry, za zgodπ sÍdziego, by oceniÊ rozmiary kon-
tuzji zawodnika.

● Trener i inne osoby pozostajπce w granicach strefy technicznej muszπ za-
chowywaÊ siÍ w sposÛb odpowiedzialny.

STREFA TECHNICZNA
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SÍdzia techniczny moøe byÊ wyznaczany zgodnie z regulaminami rozgrywek.
Jeúli ktÛrykolwiek z trzech sÍdziÛw nie moøe kontynuowaÊ pe≥nienia swoich
obowiπzkÛw, zastÍpuje go sÍdzia techniczny, chyba øe delegowano rezerwo-
wego sÍdziego asystenta.

Obowiπzkiem sÍdziego technicznego jest pomoc sÍdziemu przez ca≥y czas. 
Stosownie do ustaleÒ organizatora rozgrywek, dokonanych przed ich rozpo-
czÍciem, gdy sÍdzia nie jest w stanie kontynuowaÊ swojej funkcji, sÍdzia
techniczny przejmuje obowiπzki sÍdziego zawodÛw lub ktÛregoú z sÍdziÛw
asystentÛw (jeøeli ten sÍdzia asystent przejmuje obowiπzki sÍdziego zawo-
dÛw). 

SÍdzia techniczny:
● Pomaga w administracyjnych obowiπzkach przed, w trakcie i po zakoÒczo-

nych zawodach, w zakresie wymaganym przez sÍdziego.
● Jest odpowiedzialny za pomoc w procedurze wymian zawodnikÛw podczas

zawodÛw.
● Sprawdza ubiÛr (wyposaøenie) zawodnikÛw rezerwowych przed ich wej-

úciem na pole gry. Jeøeli ich ubiÛr nie spe≥nia wymogÛw PrzepisÛw Gry, in-
formuje o tym sÍdziego.

● Kontroluje wymianÍ pi≥ek, gdzie jest to wymagane. Jeøeli pi≥ka meczowa
musi byÊ wymieniona podczas zawodÛw, dostarcza on innπ pi≥kÍ na pole-
cenie sÍdziego, w ten sposÛb minimalizujπc stratÍ czasu.

● Pomaga sÍdziemu w kontroli zawodÛw zgodnie z Przepisami Gry. Nadal
jednak tylko sÍdzia posiada w≥adzÍ rozstrzygania we wszystkich zdarze-
niach zwiπzanych z grπ.

● Po zakoÒczonych zawodach musi przed≥oøyÊ do odpowiednich w≥adz spra-
wozdanie informujπce o niew≥aúciwym zachowaniu lub innym incydencie,
ktÛry wydarzy≥ siÍ poza widocznoúciπ sÍdziego i sÍdziÛw asystentÛw. SÍ-
dzia techniczny musi poinformowaÊ sÍdziego i sÍdziÛw asystentÛw o spo-
rzπdzonym sprawozdaniu.

● Informuje sÍdziego o nieodpowiednim zachowaniu osÛb upowaønionych
do przebywania w strefie technicznej.

Rezerwowy sÍdzia asystent moøe rÛwnieø byÊ wyznaczony zgodnie z regu-
laminem rozgrywek. Jego jedynym zadaniem jest zastπpienie sÍdziego asy-
stenta, ktÛry nie moøe kontynuowaÊ pe≥nienia swoich obowiπzkÛw lub zastπ-
pienie czwartego sÍdziego, w zaleønoúci od sytuacji. 

��
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Dodatkowi sÍdziowie asystenci mogπ zostaÊ wyznaczeni zgodnie z regulami-
nem rozgrywek. Muszπ byÊ oni czynnymi sÍdziami z moøliwie najwyøszej kla-
sy rozgrywkowej.
Regulaminy rozgrywek muszπ okreúlaÊ procedurÍ postÍpowania w przypad-
ku niezdolnoúci sÍdziego do kontynuowania prowadzenia zawodÛw oraz czy:
● sÍdzia techniczny przejmuje obowiπzki sÍdziego, lub
● pierwszy dodatkowy sÍdzia asystent przejmuje obowiπzki sÍdziego, a sÍ-

dzia techniczny staje siÍ dodatkowym sÍdziπ asystentem.

Obowiπzki
Wyznaczeni dodatkowi sÍdziowie asystenci zaleønie od decyzji sÍdziego ma-
jπ sygnalizowaÊ:
● kiedy pi≥ka ca≥ym swoim obwodem opuúci pole gry przez liniÍ bramkowπ,
● ktÛrej druøynie przys≥uguje prawo do wznowienia gry rzutem z rogu lub rzu-

tem od bramki,
● kiedy mia≥o miejsce niew≥aúciwe postÍpowanie lub wydarzy≥ siÍ inny incy-

dent, ktÛrego sÍdzia nie widzia≥,
● gdy przewinienia zosta≥y pope≥nione, a dodatkowy sÍdzia asystent by≥

w stanie lepiej to zobaczyÊ niø sÍdzia, szczegÛlnie wewnπtrz pola karnego,
● czy przy rzutach karnych bramkarz opuúci≥ liniÍ bramkowπ, zanim pi≥ka zo-

sta≥a zagrana oraz czy pi≥ka przekroczy≥a liniÍ.

Pomoc
Dodatkowi sÍdziowie asystenci pomagajπ rÛwnieø sÍdziemu w kontroli zawo-
dÛw w zgodzie z przepisami gry, jednak ostateczna decyzja zawsze bÍdzie
podejmowana przez sÍdziego.
W przypadku niew≥aúciwej ingerencji lub nieodpowiedniego zachowania sÍ-
dzia zwolni z pe≥nienia obowiπzkÛw dodatkowego sÍdziego asystenta oraz
sporzπdzi raport do odpowiednich w≥adz.
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Oznaczenie pola gry
Oznaczenie pola gry liniami przerywanymi lub rowkami jest niedopuszczal-
ne.

Niedozwolone jest wykonywanie na polu gry dodatkowych znakÛw. Zawod-
nik, ktÛry dokona takiego wyznaczenia, winien zostaÊ napomniany za nie-
sportowe zachowanie podczas najbliøszej przerwy w grze.

Pole gry moøe byÊ wyznaczone jedynie liniami okreúlonymi w Art. 1.

Na boiskach ze sztucznπ nawierzchniπ dopuszczalne sπ takøe inne linie,
pod warunkiem, øe sπ one w innym kolorze i dajπ siÍ jednoznacznie odrÛø-
niÊ od linii wykorzystywanych do meczÛw pi≥ki noønej.

Bramki 
Jeøeli poprzeczka zostanie uszkodzona lub przemieúci siÍ, gra zostaje prze-
rwana do czasu naprawienia poprzeczki lub umieszczenia jej na w≥aúciwym
miejscu. Jeøeli naprawa nie jest moøliwa, zawody naleøy zakoÒczyÊ. Uøycie
liny do zastπpienia poprzeczki jest niedozwolone. Jeøeli poprzeczka moøe
byÊ naprawiona, zawody wznawiane sπ rzutem sÍdziowskim w miejscu,
gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry. Jeøeli gra zosta≥a prze-
rwana, gdy pi≥ka znajdowa≥a siÍ w polu bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia
winien wykonaÊ z linii pola bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ
z miejsca najbliøszego temu, w kt. Ûrym znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili prze-
rwania gry.

Reklama 
Reklamy na ziemi (na pod≥oøu) powinny byÊ umieszczone w odleg≥oúci co
najmniej 1 metra od linii wyznaczajπcych pole gry.
Pionowe reklamy powinny byÊ umieszczone w odleg≥oúci co najmniej:
● 1 metra od linii bocznych pola gry,
● tej samej odleg≥oúci od linii bramkowej, jak g≥ÍbokoúÊ siatki bramkowej,

oraz 1 metra od siatki bramkowej.

Øaden rodzaj reklamy, sta≥ej lub úwietlnej, nie moøe byÊ umieszczany na po-
lu gry, siatkach bramkowych i powierzchniach ograniczonych siatkami bram-
kowymi, w obrÍbie strefy technicznej lub w odleg≥oúci do 1 metra od linii bocz-
nej poza polem gry. Zakaz obowiπzuje od momentu, gdy druøyny wchodzπ
na pole gry, aø do opuszczenia przez nie pola gry na przerwÍ i od czasu, gdy
powracajπ na pole gry, aø do zakoÒczenia zawodÛw. RÛwnieø øadnego ro-
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dzaju materia≥y reklamowe nie mogπ byÊ umieszczane na bramkach, siat-
kach bramkowych, drzewcach chorπgiewek i ich flagach. Øadne dodatkowe
wyposaøenie (kamery, mikrofony, itp.) nie moøe byÊ mocowane do wyposa-
øenia pola gry.

Logo i emblematy
Reprodukcja, zarÛwno sta≥a jak i úwietlna, przedstawiajπca logo lub emble-
maty FIFA, federacji kontynentalnych, zwiπzkÛw krajowych, lig, klubÛw lub in-
nych organizacji jest zabroniona: na polu gry i wyposaøeniu tego pola, na siat-
kach bramkowych i powierzchniach przez nie ograniczonych, na bramkach,
drzewcach chorπgiewek i ich flagach podczas trwania gry. SzczegÛlny nacisk
naleøy po≥oøyÊ na to, øe takie logo nie moøe byÊ umieszczane na chorπgiew-
kach roønych.

��
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Dodatkowe pi≥ki 

Dodatkowe pi≥ki mogπ byÊ rozmieszczane wokÛ≥ pola gry i w razie potrzeb
uøyte do gry, pod warunkiem øe odpowiadajπ wymogom Artyku≥u 2, a wpro-
wadzanie ich do gry odbywa siÍ pod kontrolπ sÍdziego.

Druga pi≥ka na polu gry

Jeøeli podczas meczu na polu gry pojawi siÍ druga pi≥ka, sÍdzia grÍ przery-
wa jedynie wtedy, gdy druga pi≥ka ma wp≥yw na przebieg gry. Przerwana z te-
go tytu≥u gra winna zostaÊ wznowiona rzutem sÍdziowskim w miejscu, gdzie
znajdowa≥a siÍ w≥aúciwa pi≥ka w chwili przerwania gry. Jeøeli gra zosta≥a
przerwana, gdy w≥aúciwa pi≥ka znajdowa≥a siÍ w polu bramkowym, to rzut sÍ-
dziowski sÍdzia winien wykonaÊ z linii pola bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii
bramkowej ñ z miejsca najbliøszego temu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwi-
li przerwania gry.

Jeøeli natomiast na polu gry pojawi siÍ druga pi≥ka i nie przeszkadza w prze-
biegu gry, sÍdzia ñ nie przerywajπc gry ñ nakaøe usuniÍcie jej tak szybko, jak
to tylko moøliwe.

��
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ARTYKU£ 3 ñ Liczba zawodnikÛw

Procedura wymiany
● Wymiana moøe mieÊ miejsce jedynie podczas przerwy w grze.
● SÍdzia asystent sygnalizuje zamiar jej dokonania.
● Zawodnik przeznaczony do wymiany otrzymuje od sÍdziego zgodÍ

na opuszczenie pola gry, o ile ñ zgodnie z innymi artyku≥ami ñ nie znalaz≥
siÍ juø poza boiskiem.

● SÍdzia zezwala na wejúcie zawodnika rezerwowego na pole gry.
● Przed wejúciem zawodnika rezerwowego na pole gry zawodnik wymienia-

ny musi je opuúciÊ.
● Zawodnik wymieniany nie ma obowiπzku opuszczaÊ pola gry na wysokoúci

linii úrodkowej.
● Zgoda na dokonanie wymiany moøe w pewnych okolicznoúciach zostaÊ

cofniÍta np. gdy zawodnik rezerwowy nie jest w pe≥ni gotowy do wejúcia
na pole gry.

● Zawodnik rezerwowy, ktÛry podczas wymiany nie wszed≥ jeszcze na pole
gry, nie moøe wykonaÊ wrzutu, wzglÍdnie rzutu z rogu, poniewaø procedu-
ra wymiany nie zosta≥a zachowana.

● Jeøeli zawodnik przeznaczony do wymiany odmawia opuszczenia boiska,
sÍdzia przerywa procedurÍ wymiany i nakazuje kontynuowanie gry.

● Jeøeli wymiana nastÍpuje podczas przerwy pomiÍdzy czÍúciami zawodÛw,
procedura wymiany winna nastπpiÊ przed rozpoczÍciem drugiej po≥owy za-
wodÛw, wzglÍdnie dogrywki. 

Dodatkowe osoby na polu gry.
Osoby niepoøπdane
Kaøda osoba niewpisana w protokole jako zawodnik, zawodnik rezerwowy
lub osoba oficjalnie towarzyszπca druøynie, winna byÊ traktowana jako oso-
ba niepoøπdana ñ podobnie jak zawodnik wykluczony z gry.

Jeøeli osoba niepoøπdana wejdzie na pole gry:
● SÍdzia musi przerwaÊ grÍ ñ jednak nie natychmiast, jeøeli osoba niepoøπ-

dana nie wp≥ywa na przebieg gry. 
● SÍdzia nakazuje usunπÊ osobÍ niepoøπdanπ poza bezpoúrednie otoczenie

pola gry.
● Jeøeli sÍdzia z tego powodu przerwa≥ grÍ, zostanie ona wznowiona rzutem

sÍdziowskim w miejscu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w momencie przerwa-
nia gry. Jeøeli gra zosta≥a przerwana, gdy pi≥ka znajdowa≥a siÍ w polu
bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia winien wykonaÊ z linii pola bramkowe-
go, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ z miejsca najbliøszego temu, gdzie
znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry.
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Osoby towarzyszπce druøynom
Trener i inne osoby towarzyszπce, wpisane do protoko≥u (z wyjπtkiem zawod-
nikÛw oraz zawodnikÛw rezerwowych), winni byÊ traktowani jako osoby ofi-
cjalnie towarzyszπce druøynie.

Jeøeli osoba oficjalnie towarzyszπca druøynie wejdzie na pole gry:
● SÍdzia musi przerwaÊ grÍ ñ jednak nie natychmiast, jeøeli osoba ta nie

wp≥ywa na przebieg gry, wzglÍdnie jeøeli istnieje moøliwoúÊ zastosowania
korzyúci. 

● SÍdzia nakazuje tej osobie opuszczenie pola gry. Jeøeli osoba ta zachowu-
je siÍ nieodpowiedzialnie, sÍdzia nakazuje jej opuszczenie bezpoúrednie-
go otoczenia pola gry.

● Jeøeli sÍdzia z tego powodu przerwa≥ grÍ, zostanie ona wznowiona rzutem
sÍdziowskim w miejscu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w momencie przerwa-
nia gry. Jeøeli gra zosta≥a przerwana, gdy pi≥ka znajdowa≥a siÍ w polu
bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia winien wykonaÊ z linii pola bramkowe-
go, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ z miejsca najbliøszego temu, gdzie
znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry.

Zawodnik poza polem gry
Jeøeli zawodnik za zgodπ sÍdziego opuúci≥ pole gry w celu poprawy swojego
ubioru, wymiany zakrwawionego ubioru, zatamowania krwawiπcej rany, otrzy-
mania pomocy po odniesieniu kontuzji, wzglÍdnie innego istotnego powodu
i powrÛci≥ na pole gry bez jego zgody, to sÍdzia musi:
● PrzerwaÊ grÍ ñ jednak nie natychmiast, jeøeli zawodnik ten nie ma wp≥ywu

na przebieg gry, wzglÍdnie jeøeli istnieje moøliwoúÊ zastosowania korzyúci.
● UdzieliÊ napomnienia zawodnikowi z powodu jego nieuprawnionego po-

wrotu na pole gry.
● NakazaÊ zawodnikowi opuszczenie pola gry, celem dokonania prawid≥owej

procedury powrotu na pole gry, zw≥aszcza gdy zachodzi potrzeba spraw-
dzenia, czy zawodnik ten nie narusza postanowieÒ Artyku≥u 4.

Jeøeli sÍdzia przerwa≥ grÍ, wznawia jπ:
● Rzutem wolnym poúrednim dla druøyny przeciwnej z miejsca, gdzie znajdo-

wa≥a siÍ pi≥ka w momencie przerwania gry ( Art. 13 ñ Miejsce wykonania
rzutu wolnego), o ile nie dosz≥o do innego naruszenia PrzepisÛw Gry. 

● Stosownie do Art. 12, w przypadku innego naruszenia PrzepisÛw Gry.

Jeøeli zawodnik biorπcy udzia≥ w akcji przypadkowo, przejúciowo przekro-
czy liniÍ ograniczajπcπ pole gry, nie narusza PrzepisÛw Gry. Jest to trakto-
wane jako element gry. 
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Zawodnicy rezerwowi ñ zawodnicy wymienieni
Jeøeli zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony wejdπ na pole gry bez
zezwolenia sÍdziego, stosuje siÍ poniøsze rozstrzygniÍcia:
● SÍdzia przerywa grÍ ñ jednak nie natychmiast, jeøeli zawodnik nie ma

wp≥ywu na przebieg gry, wzglÍdnie jeøeli istnieje moøliwoúÊ zastosowania
korzyúci.

● SÍdzia udziela napomnienia za niesportowe zachowanie.
● Zawodnik ten musi opuúciÊ pole gry.

Jeøeli gra zosta≥a przerwana, sÍdzia wznawia jπ rzutem wolnym poúrednim
dla druøyny przeciwnej z miejsca, w ktÛrym znajdowa≥a siÍ pi≥ka w momencie
przerwania gry (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Bramka zdobyta i dodatkowe osoby na polu gry
Jeøeli po zdobyciu bramki sÍdzia stwierdzi, øe w chwili jej zdobycia na polu
gry znajdowa≥a siÍ dodatkowa osoba, to przed uznaniem bramki i wznowie-
niem gry winien podjπÊ nastÍpujπce rozstrzygniÍcia:
● SÍdzia nie uznaje bramki, gdy dodatkowπ osobπ jest:

ñ osoba niepoøπdana i mia≥a ona wp≥yw na przebieg gry,
ñ zawodnik, zawodnik rezerwowy, zawodnik wymieniony, wzglÍdnie osoba

towarzyszπca druøynie, ktÛra zdoby≥a bramkÍ. 
● SÍdzia uznaje bramkÍ, gdy dodatkowπ osobπ jest:

ñ osoba niepoøπdana, ktÛra nie mia≥a wp≥ywu na przebieg gry,
ñ zawodnik, zawodnik rezerwowy, zawodnik wymieniony, wzglÍdnie osoba

towarzyszπca druøynie, ktÛra straci≥a bramkÍ. 

Minimalna liczba zawodnikÛw
Jeøeli Regulaminy rozgrywek okreúlajπ, øe wszyscy zawodnicy i zawodnicy
rezerwowi muszπ zostaÊ zg≥oszeni przed rozpoczÍciem gry a druøyna rozpo-
czyna grÍ z mniejszπ liczbπ zawodnikÛw niø 11, sk≥ad druøyny moøe byÊ uzu-
pe≥niony do 11 zawodnikÛw jedynie zawodnikami, ktÛrzy sπ wpisani do sk≥a-
du w protokole z zawodÛw.

Aczkolwiek nie ma moøliwoúci rozpoczÍcia meczu, jeøeli druøyna liczy mniej
niø siedmiu zawodnikÛw, to okreúlenie minimalnej liczby zawodnikÛw w dru-
øynie, przy ktÛrej dopuszcza siÍ kontynuowanie gry, zostawiono do uznania
przez zwiπzki krajowe. Jakkolwiek w opinii International Board, zawody nie
powinny byÊ kontynuowane, jeøeli w jednej z druøyn jest mniej niø siedmiu za-
wodnikÛw. 
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Jeøeli druøyna liczy mniej niø siedmiu zawodnikÛw z powodu rozmyúlnego
opuszczenia pola gry przez jednego lub kilku zawodnikÛw, to sÍdzia nie ma
obowiπzku przerywaÊ gry natychmiast, stosujπc korzyúÊ.
Podczas najbliøszej przerwy w grze sÍdzia koÒczy zawody, jeøeli w druøynie
nie bÍdzie minimalnej liczby siedmiu zawodnikÛw. 
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Podstawowe wyposaøenie

Kolory:
● Jeøeli kolor bluz lub koszulek obu bramkarzy jest taki sam i nie ma moøli-

woúci wymiany ich na inne, to sÍdzia w drodze wyjπtku dopuszcza obu
bramkarzy do gry.

Jeøeli podczas gry zawodnik zgubi≥ but i bezpoúrednio po tym odda≥ strza≥
zdobywajπc bramkÍ, bramkÍ tak zdobytπ naleøy uznaÊ, gdyø intencjπ zawod-
nika nie by≥a gra bez buta, a straci≥ go w wyniku akcji.

Bramkarze mogπ mieÊ na sobie spodnie treningowe, jako element podstawo-
wego wyposaøenia.

Inne elementy wyposaøenia
Zawodnik moøe mieÊ na sobie inne wyposaøenie o charakterze ochronnym,
ale pod warunkiem, øe nie jest ono niebezpieczne zarÛwno dla tego zawod-
nika, jak i dla innych zawodnikÛw. 

Wszystkie inne elementy ubioru muszπ byÊ przez sÍdziego dok≥adnie spraw-
dzone i uznane za bezpieczne.

Nowoczesne przedmioty ochronne takie jak ochraniacze g≥owy, maski
na twarz, ochraniacze kolan i ≥okci, wykonywane sπ z odpowiednich miÍkkich
i lekkich materia≥Ûw, nie stanowiπ niebezpieczeÒstwa i dlatego sπ dozwolone. 
DziÍki nowoczesnym technologiom, okulary uøywane na zawodach sπ dzisiaj
duøo bardziej bezpieczne, zarÛwno dla zawodnika uøywajπcego ich, jak i dla
innych zawodnikÛw.
SÍdziowie winni to wyposaøenie w pe≥ni akceptowaÊ, zw≥aszcza na zawo-
dach juniorÛw. 
Jeøeli natomiast czÍúÊ ubioru lub wyposaøenia zawodnika, ktÛra nie zosta≥a
ujawniona przed meczem, a sÍdzia w trakcie zawodÛw stwierdzi≥, øe moøe
stanowiÊ potencjalne niebezpieczeÒstwo dla innych uczestnikÛw ñ to jego
dalsze uøywanie jest zabronione.

W trakcie meczu niedozwolone jest uøywanie systemu komunikacji elektro-
nicznej pomiÍdzy zawodnikami i innymi osobami.
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Biøuteria 
Noszenie na sobie biøuterii (tj. naszyjniki, ≥aÒcuszki, obrπczki, pierúcionki,
bransolety, kolczyki skÛrzane lub gumowe opaski itp.) jest niedozwolone. Nie-
dozwolone jest rÛwnieø zakrywanie biøuterii taúmπ klejπcπ. 
Wszelka biøuteria musi byÊ zdjÍta.

RÛwnieø sÍdziom nie zezwala siÍ na noszenie niedozwolonej biøuterii (za wy-
jπtkiem zegarka, wzglÍdnie innego czasomierza).

Sankcje dyscyplinarne
Zawodnicy podlegajπ sprawdzeniu przed meczem, a zawodnicy rezerwowi
przed ich wejúciem na pole gry.
Jeøeli zostanie stwierdzone, øe zawodnik w trakcie gry ma na sobie niew≥a-
úciwy ubiÛr lub biøuteriÍ, sÍdzia musi podjπÊ nastÍpujπce dzia≥ania:
● Informuje zawodnika o koniecznoúci usuniÍcia, wzglÍdnie poprawy, niedo-

zwolonego wyposaøenia.
● Nakazuje zawodnikowi opuszczenie pola gry w najbliøszej przerwie w grze,

jeøeli zawodnik nie jest w stanie wykonaÊ polecenia lub nie wykazuje chÍ-
ci do jego wykonania.

● Udziela zawodnikowi napomnienia, jeøeli odmawia on wykonania polece-
nia, wzglÍdnie gdy ponownie nosiÊ bÍdzie niedozwolony przedmiot.

Jeøeli sÍdzia przerwa≥ grÍ w celu udzielenia zawodnikowi napomnienia,
wznowi jπ druøyna przeciwna rzutem wolnym poúrednim z miejsca, w ktÛrym
znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykona-
nia rzutu wolnego).

�	
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Uprawnienia i obowiπzki
SÍdzia jest uprawniony do przerwania gry, jeøeli w jego opinii oúwietlenie po-
la gry jest niewystarczajπce.

Jeøeli w czasie zawodÛw ktÛrykolwiek z sÍdziÛw, zawodnikÛw lub osÛb znaj-
dujπcych siÍ w strefach technicznych zostanie uderzone przedmiotem rzuco-
nym z trybun przez kibica, to sÍdzia ñ w zaleønoúci od powagi incydentu ñ
grÍ kontynuuje, przerwie lub zakoÒczy zawody. Zdarzenie w kaødym przy-
padku musi wyczerpujπco opisaÊ w sprawozdaniu z zawodÛw.

SÍdzia ma prawo udzielaÊ zawodnikom napomnieÒ i wykluczaÊ ich z gry tak-
øe podczas przerwy pomiÍdzy czÍúciami zawodÛw, po zakoÒczeniu zawo-
dÛw oraz w czasie wykonywania rzutÛw z punktu karnego celem wy≥onienia
zwyciÍskiej druøyny, poniewaø w tym czasie sÍdzia rÛwnieø posiada w≥adzÍ
nad grπ.

Jeøeli sÍdzia z jakiegokolwiek powodu chwilowo nie moøe pe≥niÊ swojej funk-
cji, gra moøe byÊ kontynuowana pod kontrolπ sÍdziÛw asystentÛw, dopÛki nie
nastπpi najbliøsza przerwa w grze.

Jeøeli rozlegnie siÍ sygna≥ gwizdka wydany przez widza, podobny do tego,
ktÛrego uøywa sÍdzia i ma to wp≥yw na grÍ (np. zawodnik bierze pi≥kÍ w rÍ-
ce, bÍdπc przekonanym, øe to sÍdzia przerwa≥ grÍ), sÍdzia po przerwaniu gry
winien jπ wznowiÊ rzutem sÍdziowskim z miejsca, w ktÛrym znajdowa≥a siÍ
pi≥ka w chwili przerwania gry. Jeøeli gra zosta≥a przerwana, gdy pi≥ka znajdo-
wa≥a siÍ w polu bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia winien wykonaÊ z linii po-
la bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ z miejsca najbliøszego te-
mu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry.

Jeøeli podczas meczu na polu gry pojawi siÍ druga pi≥ka, inny przedmiot lub
zwierzÍ, sÍdzia grÍ przerywa jedynie wtedy, gdy druga pi≥ka, przedmiot lub
zwierzÍ ma wp≥yw na przebieg gry. Przerwana z tego tytu≥u gra, musi zostaÊ
wznowiona rzutem sÍdziowskim w miejscu, gdzie znajdowa≥a siÍ w≥aúciwa
pi≥ka w chwili przerwania gry. Jeøeli gra zosta≥a przerwana, gdy w≥aúciwa pi≥-
ka znajdowa≥a siÍ w polu bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia winien wyko-
naÊ z linii pola bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ z miejsca naj-
bliøszego temu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry.

Jeøeli natomiast na polu gry pojawi siÍ druga pi≥ka, inny przedmiot lub zwie-
rzÍ i nie przeszkadza w przebiegu gry, sÍdzia ñ nie przerywajπc gry ñ naka-
øe usuniÍcie jej tak szybko, jak to moøliwe.

�
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KorzyúÊ 
SÍdzia moøe zezwoliÊ na kontynuowanie gry, stosujπc korzyúÊ, kiedy ma
miejsce naruszenie PrzepisÛw Gry. 

Przy ocenie, czy kontynuowaÊ grÍ stosujπc korzyúÊ, czy teø grÍ przerwaÊ, sÍ-
dzia winien rozwaøyÊ nastÍpujπce okolicznoúci:
● PowagÍ przewinienia. Jeøeli przewinienie kwalifikuje siÍ do zastosowania

kary wykluczenia, sÍdzia musi grÍ przerwaÊ i usunπÊ winnego z boiska,
o ile przerwanie gry nie pozbawi druøyny przeciwnej bezpoúredniej szansy
zdobycia bramki.

● Miejsce pope≥nienia przewinienia. Im bliøej bramki przeciwnika, tym bar-
dziej skuteczna moøe byÊ akcja.

● SzansÍ na natychmiastowe rozwiniÍcie groünego ataku na bramkÍ prze-
ciwnika.

● AtmosferÍ meczu.

Decyzja o ukaraniu pierwotnego przewinienia musi byÊ podjÍta w ciπgu kilku
sekund.

W przypadku, gdy przewinienie kwalifikuje siÍ do zastosowania kary napo-
mnienia, naleøy tego dokonaÊ w najbliøszej przerwie w grze.
Jeøeli natomiast korzyúÊ nie jest oczywista, zaleca siÍ przerwaÊ grÍ i natych-
miast ukaraÊ winnego zawodnika napomnieniem.
Jeúli napomnienie nie zosta≥o udzielone w najbliøszej przerwie w grze, nie
moøe zostaÊ udzielone w pÛüniejszym czasie. 

Zawodnicy kontuzjowani 
W przypadku zaistnienia na polu gry kontuzji zawodnika, sÍdzia musi stoso-
waÊ nastÍpujπcπ procedurÍ:
● gra moøe byÊ kontynuowana aø do momentu opuszczenia przez pi≥kÍ po-

la gry, jeøeli zdaniem sÍdziego zawodnik jest niegroünie kontuzjowany,
● gra winna byÊ przerwana, jeøeli zawodnik w opinii sÍdziego uleg≥ powaø-

nej kontuzji,
● po zasiÍgniÍciu opinii kontuzjowanego zawodnika, sÍdzia zezwala jedne-

mu, najwyøej dwÛm przedstawicielom s≥uøb medycznych na wejúcie na po-
le gry, w celu stwierdzenia rodzaju kontuzji oraz zadbania o szybkie znie-
sienie zawodnika poza pole gry,

● noszowi z noszami powinni wejúÊ na pole gry jedynie na øyczenie sÍdzie-
go, po otrzymaniu od niego stosownego sygna≥u. 

● sÍdzia musi sprawowaÊ nadzÛr nad tym, aby zawodnik zosta≥ bezpiecznie
zniesiony z pola gry.
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● udzielanie kontuzjowanemu zawodnikowi pomocy na polu gry jest niedo-
zwolone,

● zawodnik z krwawiπcπ ranπ musi opuúciÊ pole gry i moøe powrÛciÊ do gry
dopiero wtedy, gdy sÍdzia stwierdzi, øe krwawienie zosta≥o zatamowane.
Zawodnik nie moøe rÛwnieø mieÊ na sobie zakrwawionego ubioru,

● zezwolenie sÍdziego na wejúcie na pole gry s≥uøb medycznych jest rÛwno-
znaczne z koniecznoúciπ opuszczenia tego pola przez zawodnika kontu-
zjowanego ñ na noszach, wzglÍdnie o w≥asnych si≥ach. Jeøeli zawodnik
kontuzjowany nie podporzπdkuje siÍ zarzπdzeniu sÍdziego, zostanie przez
sÍdziego napomniany,

● zawodnik gotowy do gry po udzieleniu pomocy medycznej, moøe powrÛciÊ
na pole gry dopiero po wznowieniu gry,

● kiedy pi≥ka jest w grze zawodnik moøe powrÛciÊ na pole gry jedynie prze-
kraczajπc liniÍ bocznπ. Natomiast podczas przerwy w grze, zawodnik ten
moøe powrÛciÊ na pole gry w dowolnym miejscu, 

● niezaleønie od tego, czy pi≥ka jest w grze czy teø nie, tylko sÍdzia ma pra-
wo zezwoliÊ kontuzjowanemu zawodnikowi na powrÛt na pole gry,

● sÍdzia zezwala na powrÛt na pole gry zawodnikowi po kontuzji, dopiero
po stwierdzeniu przez jednego z sÍdziÛw asystentÛw, wzglÍdnie przez sÍ-
dziego technicznego, øe zawodnik ten jest gotowy do gry.

● jeøeli gra nie zosta≥a przerwana z innego powodu lub kontuzja nie powsta-
≥a w wyniku naruszenia PrzepisÛw Gry, to przerwana gra musi byÊ wzno-
wiona rzutem sÍdziowskim z miejsca, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili
przerwania gry. Jeøeli gra zosta≥a przerwana, gdy pi≥ka znajdowa≥a siÍ
w polu bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia winien wykonaÊ z linii pola
bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ z miejsca najbliøszego te-
mu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry,

● sÍdzia jest zobowiπzany do doliczania do kaødej czÍúci zawodÛw czasu stra-
conego, wynikajπcego z udzielania pomocy kontuzjowanym zawodnikom,

● w sytuacji, gdy sÍdzia zmuszony jest udzieliÊ kary indywidualnej zawodni-
kowi kontuzjowanemu, ktÛry w wyniku odniesionej kontuzji musi opuúciÊ
pole gry, sÍdzia musi stosownπ karÍ udzieliÊ, zanim zawodnik ten opuúci
pole gry.

Wyjπtki od powyøszych zasad dotyczπ jedynie przypadkÛw, gdy:
● kontuzjowany jest bramkarz,
● bramkarz i zawodnik z pola zderzπ siÍ ze sobπ i potrzebujπ natychmiasto-

wej pomocy,
● zawodnicy tej samej druøyny zderzπ siÍ i potrzebujπ natychmiastowej po-

mocy,
● dosz≥o do powaønej kontuzji (np. po≥kniÍcie jÍzyka, wstrzπs mÛzgu, z≥ama-

nie koÒczyn, itp.). 
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Jednoczesne dokonanie kilku przewinieÒ
● Przewinienia pope≥nione przez dwÛch zawodnikÛw tej samej druøyny:

ñ przy jednoczesnych przewinieniach pope≥nionych przez zawodnikÛw tej
samej druøyny, sÍdzia stosuje karÍ za przewinienie ciÍøsze,

ñ gra jest wznowiona stosownie do przyczyny jej przerwania, tj. za ciÍøsze
przewinienie. 

● Przewinienia pope≥nione przez zawodnikÛw przeciwnych druøyn:
ñ sÍdzia po przerwaniu gry wznawia jπ rzutem sÍdziowskim w miejscu,

gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w momencie przerwania gry. Jeøeli gra zosta-
≥a przerwana, gdy pi≥ka znajdowa≥a siÍ w polu bramkowym, rzut sÍ-
dziowski sÍdzia winien wykonaÊ z linii pola bramkowego, rÛwnoleg≥ej
do linii bramkowej ñ z miejsca najbliøszego temu, gdzie znajdowa≥a siÍ
pi≥ka w chwili przerwania gry.

Ustawianie siÍ sÍdziego w trakcie gry
Zalecenia:

● Gra powinna toczyÊ siÍ pomiÍdzy sÍdziπ a jednym z sÍdziÛw asystentÛw.
● Jeden z sÍdziÛw asystentÛw winien znajdowaÊ siÍ w polu widzenia sÍdzie-

go. SÍdzia stosuje diagonalny system poruszania siÍ.
● Ustawianie siÍ sÍdziego na zewnπtrz obszaru, gdzie rozgrywana jest akcja

pozwala na ≥atwiejsze utrzymanie kontroli nad grπ oraz sÍdziego asysten-
ta w polu widzenia. 

● SÍdzia winien znajdowaÊ siÍ wystarczajπco blisko akcji, jednak nie na tyle,
aby przeszkadzaÊ w grze.

● To co powinno byÊ dostrzeøone, nie zawsze dzieje siÍ w pobliøu pi≥ki. SÍ-
dzia winien wtedy rÛwnieø zwracaÊ uwagÍ na: 
ñ agresywne, konfrontacyjne zachowanie zawodnikÛw, majπce miejsce

z dala od rozgrywanej akcji,
ñ moøliwoúÊ pope≥nienia przewinienia w strefie, w kierunku ktÛrej rozwija

siÍ akcja,
ñ przewinienia pope≥niane po zagraniu pi≥ki i przeniesieniu gry w innπ stre-

fÍ pola gry.
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Ustawianie siÍ sÍdziego przy sta≥ych fragmentach gry
Najlepszπ pozycjπ jest ta, ktÛra pozwoli sÍdziemu na podjÍcie prawid≥owej decyzji.

Wszystkie zalecenia dotyczπce ustawiania siÍ sÍdziego oparte sπ na praw-
dopodobieÒstwie i powinny byÊ stosowane w zaleønoúci od informacji o grze
druøyn, o zawodnikach i wydarzeniach, ktÛre zaistnia≥y w trakcie meczu.

Propozycje zajmowanych przez sÍdziego pozycji, przedstawione na poniø-
szych diagramach majπ charakter zaleceÒ. Zalecane Ñstrefyî ustawieÒ trakto-
waÊ naleøy jako miejsca optymalne do w≥aúciwej obserwacji zdarzeÒ przez
sÍdziego. Jednakøe w zaleønoúci od rozwoju sytuacji na boisku, strefy te mo-
gπ ulegaÊ korektom i mogπ przyjmowaÊ rÛøne formy.
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1. RozpoczÍcie gry

2. Rzut od bramki 
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3. Rzut z rogu (1)

4. Rzut z rogu (2)
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5. Rzut wolny (1)

6. Rzut wolny (2)
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7. Rzut wolny (3)

8. Rzut wolny (4)
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9. Rzut karny
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Wskazania sÍdziego

�
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Rzut wolny poúredni

Napomnienie
(øÛ≥ta kartka)

Wykluczenie z gry
(czerwona kartka)
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Uøycie gwizdka (dawanie sygna≥u gwizdkiem):

Sygna≥ gwizdkiem jest konieczny:
● przy rozpoczÍciu zawodÛw (pierwsza, druga po≥owa), przy rozpoczÍciu gry

po zdobyciu bramki 
● dla przerwania gry z powodu:

ñ rzutu wolnego lub rzutu karnego
ñ wstrzymania gry lub zakoÒczenia zawodÛw przed up≥ywem ustalonego

czasu gry 
ñ up≥ywu ustalonego czasu gry

● przy wznowieniu gry: 
ñ z rzutÛw wolnych, kiedy przepisowa odleg≥oúÊ przeciwnika od pi≥ki jest

wymagana
ñ z rzutÛw karnych

● przy wznowieniu gry po jej przerwaniu:
ñ na udzielenie napomnienia lub wykluczenia z gry za niew≥aúciwe zacho-

wanie
ñ w przypadku kontuzji
ñ w przypadku wymiany zawodnikÛw.

Sygna≥ gwizdkiem nie jest konieczny:
● w przypadku przerwania gry z powodu:

ñ rzutu od bramki, rzutu z rogu lub wrzutu
ñ zdobycia bramki

● przy wznowieniu gry z:
ñ rzutu wolnego, rzutu od bramki, rzutu z rogu, wrzutu 

Zbyt czÍste i niepotrzebne uøywanie gwizdka os≥abia jego wp≥yw i znaczenie
w sytuacji, w ktÛrej dawanie sygna≥u gwizdkiem jest konieczne.
Jeøeli sÍdzia zarzπdzi, øe gra bÍdzie wznowiona na sygna≥ gwizdkiem, to po-
winien wyraünie oznajmiÊ zawodnikom, øe wznowienie gry moøe nastπpiÊ tyl-
ko na ten sygna≥.

Mowa cia≥a:

Mowa cia≥a jest narzÍdziem uøywanym przez sÍdziÛw w celu:
● pomocy w kontroli zawodÛw,
● podkreúlenia ich autorytetu i opanowania.

Mowa cia≥a nie s≥uøy do:
● wyjaúniania podjÍtej decyzji.
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ARTYKU£ 5 ñ SÍdzia

fifa 2012.qxd  2012-12-04  13:59  Page 72



Zadania i obowiπzki 

SÍdziowie asystenci pomagajπ sÍdziemu w kontroli zawodÛw i prowadzeniu
ich zgodnie z Przepisami Gry. 
Oni takøe asystujπ sÍdziemu we wszystkich innych sprawach zwiπzanych
z przebiegiem meczu na jego øyczenie i pod jego kierownictwem. 
Dotyczy to zw≥aszcza spraw polegajπcych na:
● sprawdzaniu stanu pola gry, pi≥ek i ubioru zawodnikÛw.
● decydowaniu, czy usuniÍte sπ nieprawid≥owoúci w ubiorze zawodnikÛw

oraz czy krwawienia zosta≥y zatamowane.
● kontroli wymiany zawodnikÛw.
● zapisywaniu czasu wydarzeÒ, bramek i przypadkÛw niew≥aúciwych zacho-

waÒ. 

Ustawianie siÍ i wspÛ≥praca zespo≥u sÍdziowskiego

1. RozpoczÍcie gry

SÍdziowie asystenci kaødorazowo muszπ zajmowaÊ pozycjÍ w linii przed-
ostatniego zawodnika druøyny broniπcej.
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2. Ustawianie siÍ podczas gry
SÍdziowie asystenci muszπ zajmowaÊ pozycje w linii przedostatniego zawodni-
ka druøyny broniπcej, wzglÍdnie w linii pi≥ki, jeøeli ta znajduje siÍ bliøej linii bram-
kowej niø przedostatni zawodnik druøyny broniπcej.
SÍdzia asystent musi byÊ zawsze zwrÛcony twarzπ w stronÍ pola gry.
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3. Rzut od bramki

1. SÍdzia asystent sprawdza prawid≥owoúÊ ustawienia pi≥ki w polu bramko-
wym:
● jeøeli pi≥ka nie jest ustawiona prawid≥owo, sÍdzia asystent pozostajπc

w dotychczasowym miejscu, kontaktuje siÍ wzrokiem z sÍdziπ i powyø-
szπ nieprawid≥owoúÊ sygnalizuje podniesieniem chorπgiewki.

2. WÛwczas, gdy pi≥ka jest prawid≥owo ustawiona w polu bramkowym, sÍdzia
asystent przemieszcza siÍ na wysokoúÊ linii pola karnego i sprawdza, czy
pi≥ka zagrana przez zawodnika druøyny broniπcej opuúci≥a pole karne (jest
w grze) oraz czy zawodnicy druøyny atakujπcej opuúcili pole karne:
● jeøeli rzut od bramki wykonuje przedostatni zawodnik druøyny broniπcej,

sÍdzia asystent moøe bezpoúrednio udaÊ siÍ na wysokoúÊ linii pola kar-
nego.

3. NastÍpnie sÍdzia asystent zajmuje pozycjÍ na linii spalonego, ktÛra za-
wsze stanowi priorytet w jego obserwacji.
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4. Zwolnienie pi≥ki do gry przez bramkarza
SÍdzia asystent musi zajπÊ pozycjÍ na wysokoúci linii pola karnego, spraw-
dzajπc, czy bramkarz nie dotyka pi≥ki rÍkπ poza polem karnym. 
Po zwolnieniu pi≥ki do gry przez bramkarza, sÍdzia asystent zajmuje pozycjÍ
na linii spalonego, ktÛra zawsze stanowi priorytet w jego obserwacji.

��

ARTYKU£ 6 ñ SÍdziowie asystenci

fifa 2012.qxd  2012-12-04  13:59  Page 76



5. Rzut karny 
SÍdzia asystent musi zajπÊ pozycjÍ na przeciÍciu linii bramkowej z liniπ pola
karnego.
Jeøeli bramkarz w sposÛb widoczny opuszcza liniÍ bramkowπ przed wykona-
niem rzutu karnego, a z wykonanego rzutu nie padnie bramka, sÍdzia asystent
musi podnieúÊ chorπgiewkÍ.
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6. Rzuty z punktu karnego 
Jeden z sÍdziÛw asystentÛw musi zajπÊ miejsce na przeciÍciu linii bramko-
wej z liniπ pola bramkowego.
Jego g≥Ûwnym obowiπzkiem jest sprawdzenie, czy pi≥ka przekroczy≥a liniÍ
bramkowπ.
● Jeøeli pi≥ka jednoznacznie przekroczy liniÍ bramkowπ, sÍdzia asystent

po nawiπzaniu kontaktu wzrokowego z sÍdziπ, nie stosuje øadnej dodatko-
wej sygnalizacji. 

● Jeøeli bramka zosta≥a zdobyta w taki sposÛb, øe nie jest jednoznaczne czy
pi≥ka przekroczy≥a liniÍ bramkowπ, sÍdzia asystent najpierw podnosi cho-
rπgiewkÍ w celu zwrÛcenia na siebie uwagi sÍdziego, a nastÍpnie potwier-
dza zdobycie bramki.

Drugi sÍdzia asystent musi pozostaÊ w kole úrodkowym, sprawujπc kontrolÍ
nad pozosta≥ymi zawodnikami obydwu druøyn.
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7. Sytuacja Ñbramka ñ nie ma bramkiî
Jeøeli bramka zostaje zdobyta i nie ma øadnych wπtpliwoúci co do prawid≥o-
woúci jej zdobycia, sÍdzia i sÍdzia asystent muszπ nawiπzaÊ ze sobπ kontakt
wzrokowy, po czym sÍdzia asystent szybko biegnie wzd≥uø linii bocznej oko-
≥o 25ñ30 metrÛw w kierunku linii úrodkowej, nie podnoszπc chorπgiewki.
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Sytuacja Ñbramka ñ nie ma bramkiî ñ c. d.
Jeøeli bramka zostaje zdobyta, ale pi≥ka pozostaje nadal na polu gry, sÍdzia
asystent musi najpierw podnieúÊ chorπgiewkÍ w celu zwrÛcenia na siebie
uwagi, po czym przeprowadza procedurÍ, jak w przypadku jednoznacznego
zdobycia bramki ñ szybko biegnπc wzd≥uø linii bocznej oko≥o 25ñ30 metrÛw
w kierunku linii úrodkowej.

Jeøeli w podobnej sytuacji pi≥ka nie przekroczy≥a linii bramkowej pomiÍdzy s≥up-
kami i gra toczy siÍ nadal, poniewaø bramka nie zosta≥a zdobyta, sÍdzia musi
nawiπzaÊ kontakt wzrokowy z sÍdziπ asystentem i, jeúli to potrzebne, daje mu
dyskretny sygna≥ rÍkπ.
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8. Rzut z rogu
Podczas wykonywania rzutu z rogu sÍdzia asystent zajmuje pozycjÍ za cho-
rπgiewkπ roønπ, na przed≥uøeniu linii bramkowej ñ takπ, aby nie przeszkadzaÊ
zawodnikowi w wykonaniu rzutu z rogu. 
Jednoczeúnie musi sprawdziÊ, czy pi≥ka jest prawid≥owo ustawiona wewnπtrz
pola roønego. 

�
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9. Rzut wolny
Podczas wykonywania rzutu wolnego sÍdzia asystent musi zajπÊ miejsce
w linii przedostatniego zawodnika druøyny broniπcej, kontrolujπc liniÍ spalo-
nego, ktÛra zawsze stanowi priorytet w jego obserwacji.
Jednak w przypadku bezpoúredniego strza≥u na bramkÍ, sÍdzia asystent mu-
si byÊ przygotowany do przemieszczenia siÍ za pi≥kπ, wzd≥uø linii bocznej
w stronÍ chorπgiewki roønej.
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Gestykulacja
Zasadniczo sÍdzia asystent nie moøe stosowaÊ øadnych wyraünych znakÛw
rÍkoma. 
Jednakøe w niektÛrych sytuacjach dyskretny znak rÍkπ moøe okazaÊ siÍ bar-
dzo pomocny dla sÍdziego. 
Znaki takie powinny byÊ czytelne, jednoznaczne i uzgodnione przez ca≥y ze-
spÛ≥ sÍdziowski przed meczem.

Technika poruszania siÍ 
Zasadniczo sÍdzia asystent powinien poruszaÊ siÍ, bÍdπc zwrÛcony twarzπ
do pola gry. Podczas pokonywania krÛtkich dystansÛw sÍdzia asystent powi-
nien poruszaÊ siÍ krokiem dostawnym. Jest to szczegÛlnie waøne przy oce-
nie spalonego, poniewaø tak usytuowany sÍdzia asystent ma najlepszy kπt
widzenia dla oceny momentu zagrania pi≥ki.

Sygna≥y düwiÍkowe Ñbeepî
Sygna≥ düwiÍkowy Ñbeepî jest dodatkowym elementem, ktÛry moøe byÊ sto-
sowany, gdy jest to konieczne w celu nawiπzania kontaktu z sÍdziπ.

Sytuacje, w ktÛrych uøycie sygna≥u düwiÍkowego Ñbeepî jest pomocne:
● Spalony
● Przewinienie (poza widocznoúciπ sÍdziego)
● Wrzut, rzut z rogu lub rzut od bramki (dot. decyzji niejednoznacznej)
● Sytuacja Ñbramka ñ nie ma bramkiî (dot. decyzji niejednoznacznej)
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Wskazania sÍdziego asystenta

��
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Technika uøywania chorπgiewki i wspÛ≥praca zespo≥u sÍdziowskiego
Chorπgiewka sÍdziego asystenta musi byÊ zawsze roz≥oøona, dobrze wi-
doczna dla sÍdziego i nieruchoma podczas poruszania siÍ asystenta.

W chwili podjÍcia sygnalizacji sÍdzia asystent zatrzymuje siÍ i bÍdπc zwrÛco-
ny twarzπ do boiska podnosi chorπgiewkÍ, czyniπc to spokojnie i jednoznacz-
nie. Podniesiona chorπgiewka winna stanowiÊ przed≥uøenie ramienia.

SÍdzia asystent podnoszπc chorπgiewkÍ do gÛry winien jπ trzymaÊ w tej rÍ-
ce, ktÛra bÍdzie mu s≥uøyÊ do kolejnego wskazania kierunku. Jeøeli dla na-
stÍpnego wskazania chorπgiewka winna znaleüÊ siÍ w innej rÍce, to sÍdzia
asystent przek≥ada jπ z rÍki do rÍki poniøej w≥asnych bioder.

Jeøeli sÍdzia asystent sygnalizuje opuszczenie przez pi≥kÍ pola gry, jego sy-
gnalizacja winna trwaÊ do chwili, aø sÍdzia jπ dostrzeøe i przyjmie do wiado-
moúci. 

W przypadku sygnalizacja sÍdziego asystenta, dotyczπca gwa≥townego,
agresywnego zachowania, nie jest zauwaøona natychmiast: 
● jeøeli gra zosta≥a przerwana w celu udzielenia kary indywidualnej, gra mu-

si byÊ wznowiona zgodnie z Przepisami Gry (rzutem wolnym, rzutem kar-
nym itp.),

● jeøeli gra zosta≥a juø wznowiona, sÍdzia nadal moøe zastosowaÊ karÍ in-
dywidualnπ, ale nie moøe juø podyktowaÊ rzutu wolnego ani rzutu karnego.
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Wrzut
Jeøeli pi≥ka przekracza liniÍ bocznπ w pobliøu sÍdziego asystenta, musi on
wskazaÊ bezpoúrednio kierunek wrzutu.

Jeøeli pi≥ka przekracza liniÍ bocznπ w znacznej odleg≥oúci od sÍdziego asy-
stenta i nie ma on wπtpliwoúci, ktÛrej druøynie przys≥uguje wrzut, to musi rÛw-
nieø wskazaÊ bezpoúrednio kierunek wrzutu.

Jeøeli pi≥ka przekracza liniÍ bocznπ w znacznej odleg≥oúci od sÍdziego asy-
stenta, a nastÍpnie wraca na pole gry, wzglÍdnie gdy nie jest on w stanie jed-
noznacznie rozstrzygnπÊ, ktÛrej druøynie przys≥uguje wrzut, to musi podnieúÊ
chorπgiewkÍ, sygnalizujπc sÍdziemu wyjúcie pi≥ki poza pole gry. Po nawiπza-
niu kontaktu wzrokowego sÍdzia asystent potwierdza wskazany przez sÍ-
dziego kierunek wrzutu.

Rzut z rogu / rzut od bramki
Jeøeli pi≥ka opuszcza pole gry przez liniÍ bramkowπ w pobliøu sÍdziego asy-
stenta, musi on wskazaÊ bezpoúrednio na rzut z rogu, wzglÍdnie na rzut
od bramki. Przy tej sygnalizacji sÍdzia asystent trzyma chorπgiewkÍ w prawej
rÍce, co pozwoli mu na lepszπ obserwacjÍ pola gry.

Jeøeli pi≥ka opuszcza pole gry przez liniÍ bramkowπ w pobliøu sÍdziego asy-
stenta, a nastÍpnie wraca na pole gry, sÍdzia asystent musi podnieúÊ chorπ-
giewkÍ, sygnalizujπc wyjúcie pi≥ki poza pole gry, po czym wskazuje na rzut
od bramki, wzglÍdnie rzut z rogu.

Jeøeli pi≥ka opuszcza pole gry przez liniÍ bramkowπ w znacznej odleg≥oúci
od sÍdziego asystenta, to musi on podnieúÊ chorπgiewkÍ, sygnalizujπc wyj-
úcie pi≥ki poza pole gry. Po nawiπzaniu kontaktu wzrokowego sÍdzia asystent
potwierdza wskazanie sÍdziego.
W sytuacjach jednoznacznych sÍdzia asystent moøe bezpoúrednio sygnali-
zowaÊ rozstrzygniÍcie. 
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Spalony
W przypadku zaistnienia spalonego sÍdzia asystent podnosi chorπgiewkÍ.
NastÍpnie po przerwaniu gry wskazuje strefÍ pola gry, w ktÛrej spalony mia≥
miejsce.

Jeøeli sÍdzia natychmiast nie dostrzeøe podniesionej chorπgiewki, sÍdzia
asystent kontynuuje swojπ sygnalizacjÍ do czasu, aø sÍdzia przyjmie jπ
do wiadomoúci, wzglÍdnie gdy pi≥ka w sposÛb jednoznaczny znajdzie siÍ
pod kontrolπ druøyny przeciwnej.

SÍdzia asystent w celu lepszej obserwacji pola gry, musi sygnalizowaÊ spa-
lonego trzymajπc chorπgiewkÍ w prawej rÍce. 

Wymiana zawodnikÛw
InformacjÍ o przygotowanej wymianie sÍdzia asystent otrzymuje od sÍdziego
technicznego. Podczas najbliøszej przerwy w grze sÍdzia asystent musi za-
sygnalizowaÊ sÍdziemu gotowoúÊ do przeprowadzenia wymiany. Dla prze-
prowadzenia wymiany sÍdzia asystent nie musi przemieszczaÊ siÍ do linii
úrodkowej, poniewaø procedurÍ wymiany przeprowadza sÍdzia techniczny.

Jeøeli na zawody nie zosta≥ wyznaczony sÍdzia techniczny, wtedy procedurÍ
wymiany przeprowadza sÍdzia asystent. W takim przypadku po przeprowa-
dzeniu wymiany sÍdzia musi czekaÊ ze wznowieniem gry do momentu, aø sÍ-
dzia asystent zajmie w≥aúciwπ pozycjÍ do obserwacji wydarzeÒ.
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Gra niedozwolona
SÍdzia asystent sygnalizuje podniesionπ chorπgiewkπ przypadki gry niedo-
zwolonej lub niesportowego zachowania, majπce miejsce w jego pobliøu lub
poza widocznoúciπ sÍdziego. We wszystkich innych przypadkach musi
wstrzymaÊ siÍ z sygnalizacjπ, by w razie potrzeby poinformowaÊ sÍdziego
o szczegÛ≥ach zdarzenia i o tym, ktÛrzy zawodnicy brali w nim udzia≥.

Przed sygnalizacjπ przewinienia, sÍdzia asystent musi oceniÊ, czy:
● sÍdzia nie widzia≥ przewinienia,
● sÍdzia w przypadku dostrzeøenia przewinienia mÛg≥by zastosowaÊ ko-

rzyúÊ.

Jeøeli gra niedozwolona, wzglÍdnie niesportowe zachowanie, mia≥o miejsce,
sÍdzia asystent musi:
● podnieúÊ chorπgiewkÍ trzymanπ w tej samej rÍce, ktÛrej uøyje do kolejnej

sygnalizacji (kierunku), informujπc tym samym, kto zosta≥ poszkodowany, 
● nawiπzaÊ kontakt wzrokowy z sÍdziπ,
● lekko machaÊ podniesionπ chorπgiewkπ (unikaÊ nadmiernych, agresyw-

nych ruchÛw),
● w razie potrzeby uøyÊ sygna≥u düwiÍkowego (Ñbeepî).

SÍdzia asystent, kaødorazowo zgodnie z zasadπ Ñpatrz i czekajî, musi prze-
analizowaÊ, czy gra powinna byÊ kontynuowana i nie podnosiÊ chorπgiewki,
jeøeli druøyna, przeciwko ktÛrej pope≥niono przewinienie odnosi korzyúÊ.
W takim przypadku niezmiernie waøne jest nawiπzanie kontaktu wzrokowego
z sÍdziπ.
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Przewinienia poza polem karnym
Jeøeli przewinienie mia≥o miejsce poza polem karnym (ale w jego bezpoúred-
nim sπsiedztwie), sÍdzia asystent powinien nawiπzaÊ kontakt wzrokowy z sÍ-
dziπ, oceniajπc jakπ pozycjÍ zajmuje sÍdzia i jakie podjπ≥ rozstrzygniÍcie. SÍ-
dzia asystent musi staÊ na wysokoúci linii pola karnego i jeúli to konieczne sy-
gnalizowaÊ nieprawid≥owoúci w grze, poprzez podniesienie chorπgiewki.
W przypadku kontrataku (sÍdzia w znacznej odleg≥oúci od akcji) sÍdzia asy-
stent powinien byÊ w stanie udzieliÊ informacji czy faul zosta≥ pope≥niony i czy
mia≥o to miejsce w polu karnym czy na zewnπtrz pola karnego oraz jakie ka-
ry muszπ byÊ zastosowane w tym wypadku. 

Przewinienia w polu karnym
Jeøeli przewinienie mia≥o miejsce w polu karnym poza widocznoúciπ sÍdzie-
go (szczegÛlnie w pobliøu sÍdziego asystenta), sÍdzia asystent musi nawiπ-
zaÊ kontakt wzrokowy z sÍdziπ, oceniajπc, jakπ pozycjÍ zajmuje sÍdzia i ja-
kie podjπ≥ rozstrzygniÍcie. W przypadku braku reakcji sÍdziego, sÍdzia asy-
stent musi podnieúÊ chorπgiewkÍ oraz uøyÊ sygna≥u Ñbeepî, po czym w spo-
sÛb widoczny zmierza wzd≥uø linii bocznej w stronÍ chorπgiewki roønej.

Masowe konfrontacje
W wypadku zaistnienia zbiorowej konfrontacji, sÍdzia asystent bÍdπcy bliøej
zdarzenia moøe wkroczyÊ na pole gry, aby wspieraÊ sÍdziego.
Drugi sÍdzia asystent musi takøe obserwowaÊ wydarzenia i rejestrowaÊ
szczegÛ≥y incydentu.
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Konsultacje 
W niektÛrych wykroczeniach dyscyplinarnych, po nawiπzaniu kontaktu wzro-
kowego z sÍdziπ, dyskretny umÛwiony znak sÍdziego asystenta moøe byÊ
wystarczajπcπ informacjπ. 
W przypadku, gdy wymagana jest bezpoúrednia konsultacja, sÍdzia asystent
moøe ñ jeøeli jest to potrzebne ñ wejúÊ na pole gry, 2-3 metry od linii bocznej.
SÍdzia i sÍdzia asystent w czasie konsultacji skierowani sπ twarzami w stro-
nÍ pola gry. KonsultacjÍ prowadzπ w taki sposÛb aby nikt inny ich rozmowy
nie s≥ysza≥. 

Odleg≥oúÊ muru

Jeøeli rzut wolny wykonywany jest blisko linii bocznej w sπsiedztwie sÍdziego asy-
stenta, to moøe on wejúÊ na pole gry, w celu odsuniÍcia muru na odleg≥oúÊ 9,15 m
od pi≥ki.
W tym przypadku przed wznowieniem gry sÍdzia czeka, aø sÍdzia asystent powrÛci
na swojπ pozycjÍ.
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Dodatkowy czas gry

Wiele przerw w grze sπ przerwami naturalnymi wynikajπcymi ze specyfiki gry
(np. wrzuty, rzuty od bramki). Do przepisowego czasu gry moøna doliczyÊ je-
dynie czas utracony, wynikajπcy z nadmiernego zwlekania ze wznowieniem
gry. 

Pod koniec ostatniej minuty kaødej czÍúci zawodÛw sÍdzia techniczny wska-
zuje minimalnπ iloúÊ czasu, o jakπ gra decyzjπ sÍdziego zostanie przed≥uøo-
na w danej czÍúci meczu.

Wskazanie sÍdziego technicznego nie stanowi úcis≥ej deklaracji iloúci prze-
d≥uøonego czasu w danej czÍúci zawodÛw. SÍdzia moøe wskazany czas
w razie potrzeby przed≥uøyÊ, ale nie ma prawa go skrÛciÊ. 

SÍdzia nie moøe kompensowaÊ b≥Ídu pomiaru czasu gry pierwszej po≥owy,
przez wyd≥uøenie lub skrÛcenie czasu gry drugiej po≥owy. 
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ARTYKU£ 7 ñ Czas trwania zawodÛw

fifa 2012.qxd  2012-12-04  13:59  Page 92



ARzut sÍdziowski

Przy rzucie sÍdziowskim w walce o pi≥kÍ moøe braÊ udzia≥ kaødy zawodnik,
z bramkarzem w≥πcznie.
Nie okreúla siÍ ani minimalnej ani maksymalnej liczby zawodnikÛw mogπcych
uczestniczyÊ w wykonaniu rzutu sÍdziowskiego. SÍdzia nie ma prawa decy-
dowaÊ o tym, kto moøe walczyÊ o pi≥kÍ podczas rzutu sÍdziowskiego.
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DotkniÍcie pi≥ki na polu gry przez osobÍ nie bÍdπcπ zawodnikiem

Jeøeli podczas gry pi≥ka dotknie sÍdziego lub sÍdziego asystenta, ktÛry chwi-
lowo znalaz≥ siÍ na polu gry, nie powoduje to koniecznoúci przerwania gry. 

��

ARTYKU£ 9 ñ Pi≥ka w grze i poza grπ

fifa 2012.qxd  2012-12-04  13:59  Page 94



Nie ma bramki

Jeøeli sÍdzia da sygna≥ gwizdkiem, øe bramka zosta≥a zdobyta, zanim pi≥ka
przekroczy≥a liniÍ bramkowπ ca≥ym swoim obwodem, i natychmiast dostrze-
øe swÛj b≥πd, gra winna byÊ wznowiona rzutem sÍdziowskim w miejscu,
w ktÛrym znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry. Jeøeli gra zosta≥a prze-
rwana, gdy pi≥ka znajdowa≥a siÍ w polu bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia
winien wykonaÊ z linii pola bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ
z miejsca najbliøszego temu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania
gry.

��

ARTYKU£ 10 ñ Jak zdobywa siÍ bramkÍ
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Definicje

W kontekúcie Artyku≥u 11 ñ ÑSpalonyî, zastosowanie majπ nastÍpujπce defi-
nicje:

● Ñbliøej linii bramkowej przeciwnikaî ñ oznacza, øe jakakolwiek czÍúÊ g≥o-
wy, tu≥owia lub nÛg jest bliøej linii bramkowej przeciwnikÛw, niø zarÛwno pi≥-
ka jak i przedostatni zawodnik druøyny przeciwnej. W definicji tej nie bierze
siÍ pod uwagÍ rπk zawodnika.

● Ñbranie udzia≥u w grzeî ñ oznacza zagranie lub dotkniÍcie pi≥ki podanej
lub dotkniÍtej przez wspÛ≥partnera.

● Ñprzeszkadzanie przeciwnikowiî ñ oznacza uniemoøliwienie przeciwniko-
wi zagrania lub moøliwoúci zagrania pi≥ki przez wyraüne zas≥oniÍcie mu po-
la widzenia lub utrudnienie poruszania siÍ lub przez wykonanie gestu lub
ruchu, ktÛry zdaniem sÍdziego dezorientuje lub rozprasza przeciwnika.

● Ñosiπganie korzyúci z przebywania na tej pozycjiî ñ oznacza zagranie
pi≥ki odbitej od s≥upka lub poprzeczki, lub zagranie pi≥ki odbitej od przeciw-
nika przez zawodnika przebywajπcego na pozycji spalonej.

��

ARTYKU£ 11 ñ Spalony
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Naruszenie przepisu

Jeøeli spalony ma miejsce, przerwanπ z tego tytu≥u przez sÍdziego grÍ wzno-
wi druøyna przeciwna rzutem wolnym poúrednim z miejsca, gdzie zawodnik
spalony znajdowa≥ siÍ w chwili zagrania do niego pi≥ki przez wspÛ≥partnera.

Kaødy zawodnik druøyny broniπcej opuszczajπcy pole gry z jakiegokolwiek
powodu bez zgody sÍdziego, bÍdzie uwaøany za znajdujπcego siÍ na w≥asnej
linii bramkowej lub linii bocznej w celu oceny spalonego, aø do najbliøszej
przerwy w grze. Jeúli ten zawodnik rozmyúlnie opuszcza pole gry, musi zo-
staÊ napomniany podczas najbliøszej przerwy w grze.

Jeøeli zawodnik druøyny atakujπcej w celu unikniÍcia spalonego opuszcza
pole gry, sygnalizujπc tym samym, øe nie bierze aktywnego udzia≥u w grze,
nie narusza PrzepisÛw Gry.
Jeøeli jednak sÍdzia uzna, øe zawodnik ten opuúci≥ boisko ze wzglÍdÛw tak-
tycznych i poprzez swÛj powrÛt na pole gry odniÛs≥ nieuzasadnionπ korzyúÊ,
to powinien otrzymaÊ napomnienie za niesportowe zachowanie. PowrÛt tego
zawodnika na pole gry moøe mieÊ miejsce po uzyskaniu zgody sÍdziego.

Jeøeli w wyniku akcji zawodnik druøyny atakujπcej znalaz≥ siÍ w bramce prze-
ciwnikÛw, a w tym momencie jego wspÛ≥partner zdoby≥ bramkÍ, to tak zdoby-
ta bramka winna byÊ uznana, jeøeli zawodnik przebywajπcy w bramce nie
przeszkadza≥ przeciwnikowi i nie rozprasza≥ jego uwagi.
Jeøeli jednak zawodnik znajdujπcy siÍ w bramce przeszkadza w interwencji,
wzglÍdnie w inny sposÛb rozprasza uwagÍ przeciwnika, to bramka nie moøe
zostaÊ uznana, winny zawodnik zostanie ukarany napomnieniem za niespor-
towe zachowanie, a gra wznowiona rzutem sÍdziowskim z miejsca, w ktÛrym
znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry. Jeøeli gra zosta≥a przerwana,
gdy pi≥ka znajdowa≥a siÍ w polu bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia winien
wykonaÊ z linii pola bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ z miejsca
najbliøszego temu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry.

��

ARTYKU£ 11 ñ Spalony
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ARTYKU£ 11 ñ Spalony

SPALONY ñ Napastnik na pozycji spalonej (A), nie przeszkadzajπc przeciwnikowi,
dotyka pi≥ki. 
SÍdzia asystent powinien podnieúÊ chorπgiewkÍ, kiedy zawodnik dotyka pi≥ki.

NIE MA SPALONEGO ñ Napastnik na pozycji spalonej (A), nie przeszkadzajπc
przeciwnikowi, nie dotyka pi≥ki.
Zawodnik nie moøe byÊ ukarany, poniewaø nie dotknπ≥ pi≥ki.
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ARTYKU£ 11 ñ Spalony

NIE MA SPALONEGO ñ Napastnik na pozycji spalonej (A) biegnie w kierunku pi≥-
ki i wspÛ≥partner nie bÍdπcy na pozycji spalonej (B) rÛwnieø biegnie w kierunku pi≥-
ki i zagrywa jπ.
Zawodnik (A) nie moøe byÊ ukarany, poniewaø nie dotknπ≥ pi≥ki.

SPALONY ñ Zawodnik na pozycji spalonej (A) moøe byÊ ukarany przed zagraniem
lub dotkniÍciem pi≥ki, jeøeli zdaniem sÍdziego, øaden inny wspÛ≥partner nie bÍdπcy
na pozycji spalonej nie ma moøliwoúci zagrania pi≥ki.
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ARTYKU£ 11 ñ Spalony

RZUT OD BRAMKI ñ Napastnik na pozycji spalonej (1) biegnie w kierunku pi≥ki,
ale nie dotyka jej. 
SÍdzia asystent powinien wskazaÊ Ñrzut od bramkiî.

SPALONY ñ Napastnik na pozycji spalonej (A) zas≥ania pole widzenia bramkarza.
Napastnik powinien byÊ ukarany, poniewaø zapobiega zagraniu lub moøliwoúci za-
grania pi≥ki przez przeciwnika (bramkarza). 
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ARTYKU£ 11 ñ Spalony

NIE MA SPALONEGO ñ Napastnik na pozycji spalonej (A) nie zas≥ania pola wi-
dzenia bramkarza, ani nie wykonuje gestÛw lub ruchÛw, ktÛre dezorientujπ lub roz-
praszajπ go.

NIE MA SPALONEGO, RZUT Z ROGU ñ Napastnik na pozycji spalonej (A) biegnie
w kierunku pi≥ki, ale nie zapobiega zagraniu lub moøliwoúci jej zagrania przez prze-
ciwnika. 
Napastnik (A) nie wykonuje øadnych gestÛw lub ruchÛw, ktÛre dezorientujπ lub roz-
praszajπ przeciwnika (B).
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ARTYKU£ 11 ñ Spalony

SPALONY ñ Napastnik na pozycji spalonej (A) biegnie w kierunku pi≥ki, zapobie-
gajπc zagraniu lub moøliwoúci jej zagrania przez przeciwnika (B).
Zawodnik (A) wykonuje gesty lub ruchy, ktÛre dezorientujπ lub rozpraszajπ przeciw-
nika (B).

SPALONYñ Pi≥ka kopniÍta przez wspÛ≥partnera (A) odbija siÍ od bramkarza do za-
wodnika (B), ktÛry jest ukarany za zagranie pi≥ki bÍdπc uprzednio na pozycji spa-
lonej.
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ARTYKU£ 11 ñ Spalony

NIE MA SPALONEGO ñ Pi≥ka kopniÍta przez wspÛ≥partnera (A) odbija siÍ od bram-
karza. Zawodnik (B) nie bÍdπcy na pozycji spalonej zagrywa pi≥kÍ. 
Zawodnik (C) znajdujπcy siÍ na pozycji spalonej nie jest ukarany, poniewaø nie od-
niÛs≥ korzyúci z przebywania na tej pozycji, gdyø nie dotknπ≥ pi≥ki.

SPALONY ñ Pi≥ka kopniÍta przez wspÛ≥partnera (A) odbija siÍ od przeciwnika do na-
pastnika (B), ktÛry jest ukarany za zagranie pi≥ki bÍdπc uprzednio na pozycji spa-
lonej.
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ARTYKU£ 11 ñ Spalony

NIE MA SPALONEGO ñ Zawodnik atakujπcy (C) jest na pozycji spalonej i nie
przeszkadza przeciwnikowi, kiedy wspÛ≥partner (A) zagrywa pi≥kÍ do zawodnika (B1)
nie bÍdπcego na spalonym, ktÛry biegnie w kierunku bramki przeciwnika i zagrywa
pi≥kÍ (B2) do swojego wspÛ≥partnera (C). Zawodnik atakujπcy (C) nie moøe byÊ uka-
rany, poniewaø gdy pi≥ka by≥a do niego zagrana, nie by≥ na pozycji spalonej

fifa 2012.qxd  2012-12-04  14:00  Page 104



Podstawowe warunki uznania gry za grÍ niedozwolonπ (faul)

Aby przewinienie mog≥o byÊ potraktowane jako gra niedozwolona, muszπ byÊ
spe≥nione nastÍpujπce warunki: 
● Przewinienia dopuszcza siÍ zawodnik.
● Przewinienie pope≥nione jest na polu gry.
● Przewinienie pope≥nione jest w trakcie, gdy pi≥ka jest w grze.

Jeøeli sÍdzia przerwa≥ grÍ z powodu pope≥nienia przewinienia poza polem gry
(w trakcie gdy pi≥ka by≥a w grze), to przerwana gra musi byÊ wznowiona rzu-
tem sÍdziowskim w miejscu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania
gry. Jeøeli gra zosta≥a przerwana, gdy pi≥ka znajdowa≥a siÍ w polu bramko-
wym, rzut sÍdziowski sÍdzia musi wykonaÊ z linii pola bramkowego, rÛwno-
leg≥ej do linii bramkowej ñ z miejsca najbliøszego temu, gdzie znajdowa≥a siÍ
pi≥ka w chwili przerwania gry.

NieostroønoúÊ, nierozwaønoúÊ, uøycie nieproporcjonalnej si≥y

NieostroønoúÊ ma miejsce wtedy, gdy zawodnik swÛj atak wykonuje w spo-
sÛb niedok≥adny, nieuwaøny i bez zachowania naleøytej starannoúci.
● NieostroønoúÊ w grze nie powoduje koniecznoúci stosowania kar indywidu-

alnych.

NierozwaønoúÊ ma miejsce wtedy, gdy zawodnik swÛj atak wykonuje ca≥ko-
wicie nie zwaøajπc na bezpieczeÒstwo przeciwnika i konsekwencje, jakie ten
atak moøe spowodowaÊ.
● Zawodnik grajπcy nierozwaønie musi byÊ ukarany napomnieniem.

Uøycie nieproporcjonalnej si≥y ma miejsce wtedy, kiedy zawodnik swÛj atak
wykonuje jest z duøπ si≥π, raøπco wykraczajπc poza granice normalnej gry, na-
raøajπc tym samym przeciwnika na niebezpieczeÒstwo odniesienia kontuzji. 
● Zawodnik uøywajπcy nieproporcjonalnej si≥y, musi byÊ wykluczony z gry.


	�

ARTYKU£ 12 ñ Gra niedozwolona i niew≥aúciwe postÍpowanie
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Atakowanie przeciwnika 
Atakowanie cia≥em przeciwnika w zasiÍgu gry w walce o pozycjÍ ñ ≥πcznie
z kontaktem fizycznym walczπcych ñ jest dozwolonπ formπ gry, pod warun-
kiem, øe nie bÍdπ uøyte rÍce i ≥okcie.
Przewinieniem jest atakowanie przeciwnika:
● w sposÛb nieostroøny,
● w sposÛb nierozwaøny,
● z uøyciem nieproporcjonalnej si≥y. 

Zatrzymywanie przeciwnika 
Zatrzymywanie przeciwnika polega na uniemoøliwieniu mu poruszania siÍ
za pomocπ d≥oni, ramion, bπdü ca≥ego cia≥a.

SÍdziowie powinni postÍpowaÊ stanowczo i interweniowaÊ juø przy pierw-
szych przypadkach zatrzymywania przeciwnika, zw≥aszcza gdy ma to miejsce
w polu karnym podczas wykonywania rzutu wolnego lub rzutu z rogu.

PostÍpowanie w powyøszych sytuacjach:
● Zanim pi≥ka jest w grze, sÍdzia ostrzega kaødego zawodnika zatrzymujπ-

cego przeciwnika.
● Udziela napomnienia zawodnikowi, ktÛry w dalszym ciπgu trzyma przeciw-

nika zanim pi≥ka jest w grze. 
● Dyktuje rzut wolny bezpoúredni wzglÍdnie rzut karny oraz napomina za-

wodnika, jeøeli zatrzymywanie mia≥o miejsce, gdy pi≥ka by≥a juø w grze.

Jeøeli zawodnik druøyny broniπcej rozpoczπ≥ trzymanie zawodnika druøyny
atakujπcej przed polem karnym i kontynuuje trzymanie go rÛwnieø w polu kar-
nym, to sÍdzia musi podyktowaÊ rzut karny.

Sankcje dyscyplinarne
● Jeøeli zawodnik trzyma przeciwnika w celu uniemoøliwienia mu wejúcia

w posiadanie pi≥ki lub zajÍcia korzystniejszej pozycji, to zawodnik ten musi
otrzymaÊ napomnienie za niesportowe zachowanie. 

● Jeøeli zawodnik poprzez zatrzymanie przeciwnika pozbawia jego druøynÍ
realnej szansy na zdobycie bramki, musi zostaÊ wykluczony z gry.

● W pozosta≥ych przypadkach samo zatrzymanie przeciwnika nie pociπga
za sobπ koniecznoúci udzielenia kar indywidualnych.


	�
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Wznowienie gry
● Rzut wolny bezpoúredni w miejscu dokonania przewinienia (patrz Art. 13 ñ

Miejsce wykonania rzutu wolnego). wzglÍdnie rzut karny. 

Zagranie pi≥ki rÍkπ
Zagranie pi≥ki rÍkπ ma miejsce w sytuacji, gdy zawodnik rozmyúlnie i úwiado-
mie dotyka pi≥ki rÍkπ (od d≥oni do koÒca ramienia).
Przy ocenie zagrania pi≥ki rÍkπ sÍdzia musi wziπÊ pod uwagÍ:
● czy ma miejsce ruch rÍki do pi≥ki (a nie pi≥ki do rÍki),
● odleg≥oúÊ zawodnika zagrywajπcego pi≥kÍ od rÍki przeciwnika (czy mia≥o

miejsce zaskakujπce zagranie pi≥ki),
● czy rÍce lub d≥onie zawodnika u≥oøone sπ naturalnie,
● czy dotkniÍcie pi≥ki nastπpi≥o poprzez trzymany w rÍce przedmiot (element

ubioru, ochraniacz itp.),
● czy dochodzi do kontaktu pi≥ki z przedmiotem rzuconym w jej kierunku (but,

ochraniacz itp.).

Sankcje dyscyplinarne
W niektÛrych okolicznoúciach zawodnik zagrywajπc pi≥kÍ rÍkπ zachowuje siÍ
niesportowo i musi zostaÊ ukarany napomnieniem. Ma to miejsce, jeøeli za-
wodnik: 
● rozmyúlnie zagrywa rÍkπ pi≥kÍ, aby uniemoøliwiÊ przeciwnikowi wejúcie

w jej posiadanie, 
● usi≥uje zdobyÊ bramkÍ poprzez rozmyúlne zagranie pi≥ki rÍkπ.

Zawodnik musi zostaÊ wykluczony z gry, jeøeli poprzez rozmyúlne zagranie
pi≥ki rÍkπ pozbawia druøynÍ przeciwnπ zdobycia bramki lub realnej szansy
zdobycia bramki. Kara ta nie wynika z rozmyúlnego zagrania rÍkπ, a jedynie
z nieprzepisowej interwencji, w wyniku ktÛrej bramka nie zosta≥a zdobyta. 

Wznowienie gry
● Rzut wolny bezpoúredni z miejsca przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wy-

konania rzutu wolnego), wzglÍdnie rzut karny.
Bramkarz zagrywajπcy pi≥kÍ rÍkπ poza polem karnym podlega takim samym
restrykcjom z tego tytu≥u, jak pozostali zawodnicy.
Natomiast wewnπtrz w≥asnego pola karnego dotykanie pi≥ki rÍkπ przez bram-
karza nie powoduje øadnych sankcji w postaci kar indywidualnych lub zespo-
≥owych. Natomiast moøliwe jest zarzπdzenie rzutu wolnego poúredniego prze-
ciwko jego druøynie z tytu≥u innego rodzaju dotkniÍcia przez niego pi≥ki rÍkπ
wewnπtrz pola karnego.
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Przewinienia bramkarza
Niedozwolone jest, aby bramkarz kontrolowa≥ pi≥kÍ w rÍkach d≥uøej niø szeúÊ
sekund.
Bramkarz uwaøany jest za kontrolujπcego pi≥kÍ, jeøeli:
● posiada pi≥kÍ w rÍkach, trzyma jπ przy ciele, wzglÍdnie trzyma d≥oÒ na pi≥-

ce leøπcej na polu gry,
● posiada pi≥kÍ leøπcπ na otwartej, wyciπgniÍtej d≥oni,
● posiada pi≥kÍ, odbijajπc jπ o pod≥oøe, wzglÍdnie podrzucajπc do gÛry.

Bramkarz posiadajπcy kontrolÍ rÍkoma nad pi≥kπ nie moøe byÊ atakowany
przez przeciwnika.

Bramkarz nie moøe dotknπÊ pi≥ki rÍkπ we w≥asnym polu karnym, jeøeli:
● posiadanπ we w≥adaniu pi≥kÍ zwolni≥ z rπk i nie zosta≥a ona dotkniÍta lub

zagrana przez innego zawodnika,
ñ przyjmuje siÍ, øe bramkarz posiada pi≥kÍ we w≥adaniu po dotkniÍciu jej

d≥oniπ lub ramieniem. Sytuacja ta nie dotyczy przypadku, gdy bramkarz
odbija pi≥kÍ w wyniku parady obronnej,

ñ bramkarz posiada pi≥kÍ we w≥adaniu rÛwnieø wtedy, kiedy w sposÛb kon-
trolowany odbije pi≥kÍ przed siebie rÍkπ lub ramieniem,

● wspÛ≥partner celowo zagra≥ do niego pi≥kÍ nogπ (stopπ lub goleniπ),
● pi≥ka zosta≥a zagrana przez wspÛ≥partnera bezpoúrednio z wrzutu.

Wznowienie gry
● Rzut wolny poúredni z miejsca przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wyko-

nania rzutu wolnego). 


	�

ARTYKU£ 12 ñ Gra niedozwolona i niew≥aúciwe postÍpowanie

fifa 2012.qxd  2012-12-04  14:00  Page 108



Przewinienia wobec bramkarza
● Zawodnik druøyny przeciwnej przeszkadza bramkarzowi w zwolnieniu pi≥ki

z rπk.
● Zawodnik druøyny przeciwnej musi byÊ ukarany za grÍ niebezpiecznπ jeúli

kopie lub usi≥uje kopnπÊ pi≥kÍ w momencie zwalniania jej z rπk przez bram-
karza.

● Zawodnik druøyny przeciwnej przeszkadza bramkarzowi, ograniczajπc je-
go ruchy (np. podczas wykonywania rzutu z rogu rozprasza go podskaku-
jπc przed nim).

Gra niebezpieczna
Gra niebezpieczna to zachowanie zawodnika prÛbujπcego zagraÊ pi≥kÍ w ta-
ki sposÛb, øe naraøa on na kontuzjÍ samego siebie lub znajdujπcego siÍ
w zasiÍgu gry zawodnika druøyny przeciwnej, ktÛry w obawie przed skutkami
tego zagrania powstrzymuje siÍ od gry.

Zagranie pi≥ki przewrotkπ lub tzw. noøycami jest dozwolonπ formπ gry, o ile
w opinii sÍdziego øaden z zawodnikÛw druøyny przeciwnej nie zostanie nara-
øony na niebezpieczeÒstwo.

Charakterystycznπ cechπ gry niebezpiecznej jest brak kontaktu cia≥ zawodni-
kÛw. Jeøeli jednak podczas niebezpiecznego zagrania dochodzi do fizyczne-
go kontaktu z zawodnikiem druøyny przeciwnej, zagranie takie winno byÊ ka-
rane rzutem wolnym bezpoúrednim lub rzutem karnym. SÍdzia winien rÛw-
nieø oceniÊ, czy przy grze niebezpiecznej nie ma miejsca niesportowe zacho-
wanie.

Sankcje dyscyplinarne
● Zawodnik grajπcy niebezpiecznie generalnie nie ponosi øadnych konse-

kwencji dyscyplinarnych. Jeøeli jednak jego niebezpieczne zagranie w spo-
sÛb oczywisty powoduje ryzyko odniesienia kontuzji, sÍdzia winien udzie-
liÊ mu napomnienia.

● Jeøeli natomiast zawodnik grajπc niebezpiecznie jednoczeúnie w sposÛb
oczywisty pozbawia druøynÍ przeciwnπ szansy na zdobycie bramki, winien
zostaÊ wykluczony z gry. 

Wznowienie gry 
● Rzut wolny poúredni w miejscu przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wyko-

nania rzutu wolnego).
● Jeøeli dojdzie do kontaktu z przeciwnikiem, naleøy podyktowaÊ rzut wolny

bezpoúredni lub rzut karny. 
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Przeszkadzanie 
Przeszkadzanie ma miejsce wtedy, gdy zawodnik úwiadomie przemieszcza
siÍ, blokujπc drogÍ zawodnikowi druøyny przeciwnej zmierzajπcemu do pi≥ki
i tym samym zmuszajπc go do spowolnienia lub zmiany kierunku biegu,
przy czym pi≥ka dla obu zawodnikÛw znajduje siÍ poza ich zasiÍgiem.

Zawodnik moøe zajmowaÊ dowolnπ pozycjÍ na polu gry. Moøe on znaleüÊ siÍ
na drodze przeciwnika, nie moøe mu jednak úwiadomie przeszkadzaÊ w po-
ruszaniu siÍ. 

Dozwolone jest os≥anianie pi≥ki. Jeøeli pi≥ka znajduje siÍ w grze, zawodnik ze
wzglÍdÛw taktycznych moøe jπ os≥aniaÊ przed zawodnikiem druøyny przeciw-
nej, nie uøywajπc do tego jedynie rπk, ale ca≥ego swojego cia≥a. Zawodnik
os≥aniajπcy pi≥kÍ ñ jeøeli jest ona w jego zasiÍgu ñ moøe byÊ prawid≥owo ata-
kowany przez zawodnika druøyny przeciwnej.

Wstrzymanie wznowienia gry w celu udzielenia kary indywidualnej 
Jeøeli sÍdzia podjπ≥ decyzjÍ o udzieleniu kary indywidualnej, napomnienia lub
wykluczenia przeciwnika, gra nie moøe byÊ wznowiona przed zakoÒczeniem
procedury udzielenia kary.
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Niesportowe zachowanie karane napomnieniem 
Zawodnik musi byÊ ukarany za niesportowe zachowanie, jeøeli:
● pope≥ni jedno z siedmiu przewinieÒ karanych rzutem wolnym bezpoúred-

nim, czyniπc to w sposÛb nierozwaøny,
● pope≥ni przewinienie w taktycznym celu przeszkodzenia w prowadzeniu

korzystnej akcji albo jej przerwania,
● zatrzyma zawodnika druøyny przeciwnej w celach taktycznych, odciπgajπc

go od pi≥ki lub przeszkadzajπc mu w dojúciu do niej,
● zagrywa pi≥kÍ rÍkπ w celu uniemoøliwienia przeciwnikowi przejÍcia pi≥ki al-

bo rozwiniÍcia ataku, (dotyczy zawodnika innego niø bramkarz we w≥a-
snym polu karnym),

● zagrywa pi≥kÍ rÍkπ, usi≥ujπc w ten sposÛb zdobyÊ bramkÍ (nie jest istotne,
czy bramka zosta≥a zdobyta, czy nie),

● usi≥uje wprowadziÊ w b≥πd sÍdziego poprzez sugerowanie odniesienia kon-
tuzji, wzglÍdnie stwarzanie pozorÛw, øe jest faulowany (symulacja),

● zamienia siÍ funkcjπ z bramkarzem w trakcie gry lub bez zgody sÍdziego,
● swojπ postawπ wykazuje brak naleøytego szacunku dla zawodÛw,
● zagrywa pi≥kÍ w trakcie schodzenia z pola gry, po tym, jak otrzyma≥ zgodÍ

na jego opuszczenie,
● s≥ownie rozprasza uwagÍ zawodnika druøyny przeciwnej, zarÛwno pod-

czas gry, jak i przed jej wznowieniem,
● wykonuje niedozwolone oznaczenia na polu gry,
● podajπc pi≥kÍ do w≥asnego bramkarza, rozmyúlnie uøywa takich sztuczek,

aby ominπÊ Przepisy Gry uniemoøliwiajπce bramkarzowi z≥apanie pi≥ki
w rÍce po podaniu mu jej g≥owπ, klatkπ piersiowπ czy kolanem. W takich
okolicznoúciach nieistotne jest, czy bramkarz pÛüniej dotknie pi≥kÍ rÍkπ,
czy nie. Przewinienie jest pope≥nione przez zawodnika jako usi≥owanie
obejúcia zarÛwno litery, jak i ducha Art. 12. Gra zostanie wznowiona rzu-
tem wolnym poúrednim,

● wykonujπc rzut wolny do w≥asnego bramkarza uøywa takich sztuczek, aby
ominπÊ Przepisy Gry uniemoøliwiajπce bramkarzowi z≥apanie pi≥ki w rÍce.
W takim przypadku wykonawca rzutu wolnego otrzymuje napomnienie,
a rzut wolny musi byÊ powtÛrzony.
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Fetowanie zdobycia bramki
Okazywanie radoúci ze zdobycia bramki (fetowanie) jest dopuszczalne, jed-
nakøe radoúÊ ta nie moøe byÊ nadmierna i przesadna.

Dozwolone jest rozsπdne, umiarkowane fetowanie, jednakøe przy zachowa-
niach prowadzπcych do nadmiernej straty czasu (np. wszelkie uk≥ady chore-
ograficzne), zaleca siÍ interwencje sÍdziÛw.
Zawodnik musi zostaÊ ukarany napomnieniem, jeøeli: 
● w opinii sÍdziego wykonuje prowokacyjne, szydercze, wzglÍdnie podbu-

rzajπce gesty,
● wspina siÍ na ogrodzenie w celu fetowania zdobytej bramki,
● zdejmuje swojπ koszulkÍ, wzglÍdnie zak≥ada jπ na g≥owÍ,
● zakrywa g≥owÍ lub twarz maskπ, wzglÍdnie innym podobnym przedmio-

tem.

Samo opuszczenie pola gry w trakcie fetowania zdobycia bramki nie stanowi
o udzieleniu kary indywidualnej, jeøeli zawodnicy fetujπcy poza polem gry po-
wrÛcπ na nie moøliwie jak najszybciej. 

W takich wypadkach oczekuje siÍ od sÍdziÛw dzia≥aÒ zapobiegawczych i kie-
rowania siÍ zdrowym rozsπdkiem podczas oceny fetowania zdobycia bramki.

Okazywanie niezadowolenia ñ protesty
Zawodnik, ktÛry protestuje (okrzykiem lub gestem) przeciw decyzji sÍdziego,
musi zostaÊ ukarany napomnieniem.

Kapitan druøyny nie posiada specjalnego statusu i przywilejÛw wynikajπcych
z PrzepisÛw Gry, jednak to on w znacznym stopniu odpowiada za zachowa-
nie swojego zespo≥u.
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OpÛünianie wznowienia gry
SÍdzia musi udzieliÊ napomnienia zawodnikom, ktÛrzy taktycznie opÛüniajπ
wznowienie gry poprzez:
● wykonanie rzutu wolnego z niew≥aúciwego miejsca z intencjπ, aby sÍdzia

nakaza≥ powtÛrzenie wykonania tego rzutu,
● dokonywanie przygotowaÒ do wykonania wrzutu, by po chwili bez uzasad-

nienia pozostawiÊ pi≥kÍ wspÛ≥partnerowi, 
● odkopywanie lub odnoszenie pi≥ki po przerwaniu gry przez sÍdziego,
● przesadne zwlekanie z wykonaniem rzutu wolnego lub wrzutu,
● opÛünianie swojego zejúcia z boiska przed wejúciem zawodnika rezerwo-

wego,
● prowokowanie konfrontacji poprzez celowe dotykanie pi≥ki po przerwaniu

gry przez sÍdziego.

Uporczywe naruszanie PrzepisÛw Gry
SÍdziowie winni zwracaÊ uwagÍ na zawodnikÛw, ktÛrzy uporczywie narusza-
jπ Przepisy Gry. W szczegÛlnoúci powinni mieÊ úwiadomoúÊ, øe zawodnik do-
konujπcy szeregu rÛønorakich przewinieÒ, w konsekwencji swojego postÍpo-
wania musi zostaÊ ukarany napomnieniem z tytu≥u uporczywego naruszania
PrzepisÛw Gry.

Ocena, jaki rodzaj przewinieÒ, jaka ich liczba i okres ich pope≥nienia, dajπce
podstawÍ do uznania, øe ma miejsce ÑuporczywoúÊî w naruszaniu PrzepisÛw
Gry, leøy ca≥kowicie w gestii sÍdziego. W≥aúciwa, rozsπdna ocena tego ele-
mentu leøy w interesie efektywnego zarzπdzania grπ. 
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Powaøny, raøπcy faul 
Zawodnik pope≥nia powaøny, raøπcy faul wÛwczas, gdy uøywa nieproporcjo-
nalnej si≥y lub brutalnoúci w odniesieniu do zawodnika druøyny przeciwnej,
kiedy walczπ o pi≥kÍ bÍdπcπ w grze.

Atak nogami, ktÛry naraøa na niebezpieczeÒstwo zawodnika druøyny prze-
ciwnej, musi byÊ traktowany jako powaøny, raøπcy faul.

Kaødy zawodnik, ktÛry gwa≥townie atakuje zawodnika druøyny przeciwnej,
kiedy walczπ o pi≥kÍ z przodu, z boku lub z ty≥u, uøywajπc jednej lub obu nÛg
ñ czyniπc to z uøyciem nieproporcjonalnej si≥y i naraøajπc tego zawodnika
na niebezpieczeÒstwo, pope≥nia powaøny, raøπcy faul.

Przy powaønym, raøπcym faulu korzyúÊ nie powinna byÊ stosowana, chyba
øe zastosowana korzyúÊ stwarza realnπ szansÍ zdobycia bramki przez dru-
øynÍ poszkodowanπ. W takim przypadku zawodnika, ktÛry pope≥ni≥ powaøny,
raøπcy faul, sÍdzia wyklucza podczas najbliøszej przerwy w grze. 

Powaøny, raøπcy faul karany jest wykluczeniem z gry winnego zawodnika.
GrÍ przerwanπ z tego tytu≥u wznawia siÍ rzutem wolnym bezpoúrednim
z miejsca przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu wolnego),
wzglÍdnie rzutem karnym, gdy przewinienie mia≥o miejsce w polu karnym.
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Gwa≥towne, agresywne zachowanie
Zawodnik zachowuje siÍ gwa≥townie, agresywnie wtedy, gdy uøywa niepro-
porcjonalnej si≥y bπdü brutalnoúci w stosunku do zawodnika druøyny przeciw-
nej, kiedy nie walczπ o pi≥kÍ.

Gwa≥towne, agresywne zachowanie ma miejsce rÛwnieø wtedy, gdy niepro-
porcjonalna si≥a bπdü brutalnoúÊ skierowana jest w stosunku do wspÛ≥partne-
ra, widza, dzia≥acza lub kaødej innej osoby.

Gwa≥towne, agresywne zachowanie moøe mieÊ miejsce na polu gry i po-
za nim, w czasie gdy pi≥ka jest w grze lub poza grπ.

Przy gwa≥townym i agresywnym zachowaniu korzyúÊ nie powinna byÊ stoso-
wana, chyba øe zastosowana korzyúÊ stwarza realnπ szansÍ zdobycia bram-
ki przez druøynÍ poszkodowanπ. W takim przypadku zawodnika, ktÛry zacho-
wa≥ siÍ gwa≥townie, agresywnie, sÍdzia wyklucza podczas najbliøszej przerwy
w grze. 

Gwa≥towne i agresywne zachowanie czÍsto prowadzi do masowej konfronta-
cji, dlatego sÍdziowie w takich wypadkach muszπ aktywnie interweniowaÊ.

Zawodnik, zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony zachowujπcy siÍ
gwa≥townie i agresywnie musi zostaÊ wykluczony z gry. 
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Wznowienie gry 
● Jeøeli przewinienie pope≥nione zosta≥o podczas przerwy w grze, gra winna

byÊ wznowiona zgodnie z przyczynπ jej przerwania.
● Jeøeli przewinienie pope≥nione zosta≥o poza polem gry i w trakcie gdy pi≥-

ka by≥a w grze:
ñ jeøeli zawodnik znajdowa≥ siÍ juø poza polem gry i pope≥nia przewinienie,

grÍ naleøy wznowiÊ rzutem sÍdziowskim w miejscu, gdzie znajdowa≥a siÍ
pi≥ka w chwili przerwania gry. Jeøeli gra zosta≥a przerwana, gdy pi≥ka znaj-
dowa≥a siÍ w polu bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia winien wykonaÊ z li-
nii pola bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ z miejsca najbliøsze-
go temu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry,

ñ jeøeli zawodnik opuszcza pole gry dla pope≥nienia przewinienia, grÍ na-
leøy wznowiÊ rzutem wolnym poúrednim z miejsca, gdzie znajdowa≥a siÍ
pi≥ka w chwili pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykona-
nia rzutu wolnego).

● Jeøeli przewinienie zosta≥o pope≥nione na polu gry i w trakcie, gdy pi≥ka by-
≥a w grze:
ñ jeøeli przewinienie zosta≥o pope≥nione na zawodniku druøyny przeciw-

nej, przerwanπ grÍ druøyna przeciwna wznawia rzutem wolnym bezpo-
úrednim z miejsca pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wy-
konania rzutu wolnego) lub rzutem karnym, jeøeli przewinienie mia≥o
miejsce w polu karnym zawodnika, ktÛry pope≥ni≥ przewinienie,

ñ jeøeli przewinienie zosta≥o pope≥nione na wspÛ≥partnerze, przerwanπ
grÍ druøyna przeciwna wznawia rzutem wolnym poúrednim z miejsca
pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu wol-
nego),

ñ jeøeli przewinienie zosta≥o pope≥nione wobec zawodnika rezerwowego,
wzglÍdnie zawodnika wymienionego, grÍ przerwanπ z tego powodu dru-
øyna przeciwna wznawia rzutem wolnym poúrednim z miejsca, gdzie by-
≥a pi≥ka w momencie przerwania gry (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania
rzutu wolnego), 

ñ jeøeli przewinienie zosta≥o pope≥nione wobec jednego z sÍdziÛw, grÍ
przerwanπ z tego powodu druøyna przeciwna wznawia rzutem wolnym
poúrednim z miejsca pope≥nienia przewinienia (patrz Art. 13 ñ Miejsce
wykonania rzutu wolnego),

ñ jeøeli przewinienie zosta≥o pope≥nione wobec innej osoby, grÍ naleøy
wznowiÊ rzutem sÍdziowskim w miejscu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka
w chwili przerwania gry. Jeøeli gra zosta≥a przerwana, gdy pi≥ka znajdo-
wa≥a siÍ w polu bramkowym, rzut sÍdziowski sÍdzia winien wykonaÊ z li-
nii pola bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii bramkowej ñ z miejsca najbliø-
szego temu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry.

Rzucanie przedmiotami ñ ≥πcznie z pi≥kπ 
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Jeøeli w trakcie gdy pi≥ka jest w grze zawodnik, zawodnik rezerwowy wzglÍd-
nie zawodnik wymieniony rzuca przedmiotem w zawodnika druøyny przeciw-
nej lub innπ osobÍ, czyniπc to w sposÛb nierozwaøny, sÍdzia przerywa grÍ
i winnemu zawodnikowi udziela napomnienia.

Jeøeli w trakcie gdy pi≥ka jest w grze, zawodnik, zawodnik rezerwowy,
wzglÍdnie zawodnik wymieniony, rzuca przedmiotem w zawodnika druøyny
przeciwnej lub innπ osobÍ, uøywajπc do tego nadmiernej si≥y, sÍdzia przery-
wa grÍ i winnego wyklucza z gry za gwa≥towne, agresywne zachowanie.

Wznowienie gry 
● Jeøeli zawodnik znajdujπcy siÍ we w≥asnym polu karnym rzuca przedmio-

tem w zawodnika druøyny przeciwnej, znajdujπcego siÍ poza polem kar-
nym w obrÍbie pola gry, grÍ przerwanπ z tego tytu≥u wznawia druøyna prze-
ciwna rzutem wolnym bezpoúrednim z miejsca, gdzie znajdowa≥ siÍ ude-
rzony zawodnik druøyny przeciwnej (wzglÍdnie gdzie mÛg≥by zostaÊ ude-
rzony).

● Jeøeli zawodnik znajdujπcy siÍ poza w≥asnym polem karnym, rzuca przed-
miotem w zawodnika druøyny przeciwnej znajdujπcego siÍ w polu karnym
zawodnika rzucajπcego, sÍdzia dyktuje rzut karny.

● Jeøeli zawodnik znajdujπcy siÍ na polu gry rzuca przedmiotem w zawodni-
ka druøyny przeciwnej znajdujπcego siÍ poza polem gry, przerwanπ grÍ
druøyna przeciwna wznawia rzutem wolnym poúrednim z miejsca, gdzie
znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry (patrz Art. 13 ñ Miejsce wyko-
nania rzutu wolnego).

● Jeøeli zawodnik znajdujπcy siÍ poza polem gry rzuca przedmiotem w za-
wodnika druøyny przeciwnej, znajdujπcego siÍ na polu gry, przerwanπ grÍ
druøyna przeciwna wznawia rzutem wolnym bezpoúrednim z miejsca,
gdzie znajdowa≥ siÍ uderzony zawodnik druøyny przeciwnej (wzglÍdnie
gdzie mÛg≥by zostaÊ uderzony) lub rzutem karnym, jeøeli przewinienie mia-
≥o miejsce w polu karnym zawodnika, ktÛry pope≥ni≥ przewinienie.

● Jeøeli zawodnik rezerwowy, wzglÍdnie zawodnik wymieniony, znajdujπcy
siÍ poza polem gry rzuca przedmiotem w zawodnika druøyny przeciwnej
znajdujπcego siÍ na polu gry, przerwanπ grÍ wznawia druøyna przeciw-
na rzutem wolnym poúrednim z miejsca, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwi-
li przerwania gry (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu wolnego). 
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Pozbawienie druøyny bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki
Dwa spoúrÛd siedmiu przewinieÒ karanych wykluczeniem z gry majπ bezpo-
úredni zwiπzek z pozbawieniem druøyny przeciwnej realnej szansy na zdoby-
cie bramki. Nie jest koniecznym, øeby przewinienie to mia≥o miejsce we-
wnπtrz pola karnego.

Jeøeli po pozbawieniu druøyny przeciwnej realnej szansy na zdobycie bram-
ki sÍdzia zastosuje korzyúÊ i bramka zostanie zdobyta bezpoúrednio, to po-
mimo øe przeciwnik zagra≥ pi≥kÍ rÍkπ lub faulowa≥ ñ nie bÍdzie on wykluczo-
ny z gry, lecz jedynie napomniany.

SÍdzia podejmujπc decyzjÍ o wykluczeniu z gry zawodnika z tytu≥u pozbawie-
nia druøyny przeciwnej bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki, powi-
nien uwzglÍdniÊ:
● odleg≥oúÊ miejsca przewinienia od bramki przeciwnika,
● prawdopodobieÒstwo utrzymania lub uzyskania kontroli nad pi≥kπ,
● kierunek gry (akcji),
● liczbÍ obroÒcÛw oraz ich usytuowanie,
● to czy gdyby nie przewinienie karane rzutem wolnym bezpoúrednim,

wzglÍdnie poúrednim, akcja z duøym prawdopodobieÒstwem zakoÒczy≥aby
siÍ zdobyciem bramki.
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Procedura wykonania
Pi≥ka jest w grze kiedy zostanie kopniÍta i poruszy siÍ.

Rzut wolny uznaje siÍ za wykonany, jeøeli pi≥ka jest podrzucona stopπ,
wzglÍdnie obiema stopami jednoczeúnie. 

Zwody taktyczne w celu dezorientowania zawodnika druøyny przeciwnej
w trakcie wykonywania rzutu wolnego sπ dozwolonym elementem gry w pi≥kÍ
noønπ. Jeøeli jednak w opinii sÍdziego zwody te majπ charakter niesportowe-
go zachowania, winny zawodnik musi zostaÊ napomniany.

Jeøeli wykonawca rzutu wolnego wykona rzut w taki sposÛb, øe celowo kop-
nie pi≥kÍ w przeciwnika, aby uzyskaÊ prawo do ponownego jej zagrania, sÍ-
dzia grÍ bÍdzie kontynuowa≥ ñ o ile zagranie to nie by≥o wykonane w sposÛb
nieostroøny, nierozwaøny lub z uøyciem nadmiernej si≥y.

Jeøeli w czasie wykonywania rzutu wolnego poúredniego, sÍdzia nie zasy-
gnalizowa≥ uniesionym ramieniem rodzaju rzutu, a wykonawca bezpoúrednim
strza≥em zdoby≥ bramkÍ, bramki takiej uznaÊ nie wolno. W takim przypadku
sÍdzia nakaøe powtÛrzenie rzutu wolnego, poniewaø podyktowany rzut wol-
ny poúredni nie moøe byÊ przekwalifikowany przez b≥πd sÍdziego.

Odleg≥oúÊ
Jeøeli wykonawca rzutu decyduje siÍ na szybkie wykonanie rzutu wolnego
w sytuacji, gdy zawodnik druøyny przeciwnej znajduje siÍ w odleg≥oúci mniej-
szej niø 9.15 m od pi≥ki i przejmie zagranπ pi≥kÍ, sÍdzia nie interweniuje, ze-
zwalajπc na kontynuowanie gry.

Jeøeli wykonawca rzutu wolnego chce go wykonaÊ w sposÛb szybki, a za-
wodnik druøyny przeciwnej stojπcy blisko pi≥ki z premedytacjπ mu w tym prze-
szkadza, sÍdzia musi ukaraÊ winnego napomnieniem za opÛünianie wzno-
wienia gry.

Jeøeli po podyktowaniu rzutu wolnego dla druøyny broniπcej z jej w≥asnego
pola karnego, druøyna ta wykona go natychmiast, pomimo obecnoúci w polu
karnym zawodnikÛw druøyny przeciwnej, sÍdzia nie interweniuje zezwalajπc
na kontynuowanie gry.
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Procedura wykonania 
Zwody taktyczne w celu dezorientowania zawodnika druøyny przeciwnej
w trakcie dobiegania do pi≥ki przy wykonywaniu rzutu karnego sπ dozwolo-
nym elementem gry w pi≥kÍ noønπ. Jeøeli jednak zawodnik wykona zwody
taktyczne przy kopniÍciu pi≥ki po dobiegniÍciu do niej, bÍdπ one traktowane
zarÛwno jako naruszenie Artyku≥u 14, jak i niesportowe zachowanie, za ktÛre
zawodnik musi byÊ napomniany.

Przygotowania do wykonania rzutu karnego
SÍdzia stwierdza, czy przed wykonaniem rzutu karnego spe≥nione zosta≥y na-
stÍpujπce warunki:
● Wykonawca rzutu jest zidentyfikowany.
● Pi≥ka ustawiona jest poprawnie na punkcie karnym.
● Bramkarz znajduje siÍ na linii bramkowej, pomiÍdzy s≥upkami, zwrÛcony

twarzπ do wykonawcy rzutu.
● Zawodnicy obydwu druøyn (oprÛcz wykonawcy rzutu i bramkarza) znajdu-

jπ siÍ:
ñ poza polem karnym,
ñ poza ≥ukiem pola karnego,
ñ za liniπ pi≥ki.


�	
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ARTYKU£ 14 ñ Rzut karny

Naruszenie przepisÛw po sygnale na wykonanie rzutu karnego i zanim pi≥ka
jest w grze:

Wynik rzutu karnego 
Przepisy gry naruszy≥ Bramka Nie ma bramki

Zawodnik atakujπcy Rzut karny powtarza siÍ Rzut wolny poúredni

Zawodnik broniπcy BramkÍ uznaje siÍ Rzut karny powtarza siÍ

Obydwaj Rzut karny powtarza siÍ Rzut karny powtarza siÍ 

fifa 2012.qxd  2012-12-04  14:00  Page 121



Procedury wykonania ñ naruszenie przepisu 
SÍdziowie powinni pamiÍtaÊ, øe zawodnicy druøyny przeciwnej mogπ znajdo-
waÊ nie bliøej niø 2 metry od miejsca wykonania wrzutu. W razie konieczno-
úci zawodnik, ktÛry nie przestrzega tego wymogu, winien byÊ przez sÍdziego
ostrzeøony przed wykonaniem wrzutu. Jeøeli w dalszym ciπgu zawodnik ten
nie bÍdzie przestrzega≥ prawid≥owej odleg≥oúci, musi otrzymaÊ napomnienie.
Gra winna byÊ wznowiona wrzutem. 

Jeøeli wykonawca wrzutu wykona go w taki sposÛb, øe celowo rzuci pi≥kÍ
w przeciwnika, aby uzyskaÊ prawo do ponownego jej zagrania, sÍdzia grÍ bÍ-
dzie kontynuowa≥ ñ o ile wrzut ten nie by≥ wykonany w sposÛb nieostroøny,
nierozwaøny lub z uøyciem nadmiernej si≥y.

Jeøeli zawodnik wykonujπcy wrzut, skieruje pi≥kÍ bezpoúrednio do bramki
druøyny przeciwnej, sÍdzia bramki nie uzna, a gra zostanie wznowiona rzu-
tem od bramki.
Jeøeli natomiast wykonawca wrzutu skieruje pi≥kÍ bezpoúrednio do w≥asnej
bramki, gra zostanie wznowiona rzutem z rogu.

Jeøeli po prawid≥owym wykonaniu wrzutu pi≥ka dotknie pod≥oøa przed liniπ
ograniczajπcπ pole gry, wrzut wykona ponownie ta sama druøyna, z tego sa-
mego miejsca.
Natomiast jeøeli wrzut wykonany jest nieprawid≥owo, zostanie wykonany po-
nownie z tego samego miejsca, przez druøynÍ przeciwnπ.
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Procedura wykonania ñ naruszenie przepisu 
Jeøeli zawodnik wykonujπcy rzut od bramki po prawid≥owym wykonaniu tego
rzutu, rozmyúlnie zagrywa pi≥kÍ poza polem karnym, zanim zostanie ona do-
tkniÍta przez innego zawodnika, sÍdzia podyktuje rzut wolny poúredni z miej-
sca ponownego dotkniÍcia pi≥ki (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu wol-
nego).
Jeøeli w powyøszej sytuacji wykonawca rzutu od bramki dotknie pi≥kÍ rÍkπ, to
sÍdzia musi podyktowaÊ rzut wolny bezpoúredni. Dodatkowo sÍdzia ñ o ile
uzna to za konieczne ñ moøe ukaraÊ tego zawodnika karπ indywidualnπ. 

Jeøeli zawodnik druøyny przeciwnej wbiegnie w pole karne, zanim opuúci je
pi≥ka po wykonanym rzucie od bramki i tam zostanie nieprawid≥owo zaatako-
wany przez zawodnika druøyny broniπcej, rzut od bramki musi byÊ powtÛrzo-
ny. Zawodnik druøyny broniπcej moøe zostaÊ ukarany napomnieniem lub wy-
kluczeniem z gry, w zaleønoúci od ciÍøaru przewinienia.
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Procedura wykonania ñ naruszenie przepisu
SÍdziowie powinni pamiÍtaÊ, øe zawodnicy druøyny przeciwnej muszπ znaj-
dowaÊ siÍ w odleg≥oúci co najmniej 9.15 m od ≥uku pola roønego, aø do mo-
mentu prawid≥owego wprowadzenia pi≥ki do gry. Dodatkowe oznaczenia
na zewnπtrz pola gry, pozwalajπ dopilnowaÊ tego wymogu. Zawodnik, ktÛry
nie przestrzega tego warunku winien byÊ przez sÍdziego ostrzeøony
przed wykonaniem rzutu z rogu. Jeøeli w dalszym ciπgu zawodnik ten nie bÍ-
dzie przestrzega≥ prawid≥owej odleg≥oúci od ≥uku pola roønego, musi otrzymaÊ
napomnienie.

Jeøeli zawodnik wykonujπcy rzut z rogu, po prawid≥owym wykonaniu tego rzu-
tu, dotknie pi≥ki ponownie zanim zostanie ona dotkniÍta przez innego zawod-
nika, sÍdzia podyktuje rzut wolny poúredni z miejsca ponownego dotkniÍcia
pi≥ki (patrz Art. 13 ñ Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Jeøeli wykonawca rzutu z rogu wykona rzut prawid≥owo w taki sposÛb, øe ce-
lowo kopnie pi≥kÍ w przeciwnika, aby uzyskaÊ prawo do ponownego jej zagra-
nia, sÍdzia grÍ bÍdzie kontynuowa≥ ñ o ile zagranie to nie by≥o wykonane nie-
ostroønie, nierozwaønie lub z uøyciem nadmiernej si≥y.

Pi≥ka prawid≥owo ustawiona w polu roønym jest w grze, jeøeli zostanie do-
tkniÍta przez wykonawcÍ rzutu z rogu i poruszy siÍ, nawet gdy nie opuúci po-
la roønego.

Diagram przedstawia przyk≥ady prawid≥owego i nieprawid≥owego ustawienia
pi≥ki dla wykonania rzutu z rogu. 
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Rzuty z punktu karnego

Procedura wykonania
● Rzuty z punktu karnego, wykonywane w celu wy≥onienia zwyciÍzcy meczu,

nie stanowiπ czÍúci meczu.
● Pole karne, na ktÛrym wykonywane sπ rzuty z punktu karnego, moøe byÊ

zmienione tylko wtedy, gdy bramka lub pod≥oøe przestanie spe≥niaÊ warun-
ki do gry.

● Jeøeli wszyscy zawodnicy uprawnieni do wykonywania rzutÛw z punktu
karnego wykonali swÛj rzut, mogπ go wykonaÊ ponownie w dowolnej kolej-
noúci.

● Kaøda druøyna wyznacza zawodnikÛw do wykonania rzutÛw z punktu kar-
nego oraz okreúla kolejnoúÊ ich wykonywania, ale tylko spoúrÛd tych za-
wodnikÛw, ktÛrzy znajdowali siÍ na polu gry do koÒca zawodÛw.

● Jeøeli zawodnik (za wyjπtkiem bramkarza) podczas wykonywania rzutÛw
z punktu karnego dozna kontuzji, nie moøe byÊ wymieniony.

● Jeøeli w trakcie wykonywania rzutÛw z punktu karnego bramkarz zostanie
wykluczony z gry, zastπpiÊ go moøe jedynie zawodnik uprawniony do wy-
konywania tych rzutÛw.

● W trakcie wykonywania rzutÛw z punktu karnego zawodnicy, zawodnicy re-
zerwowi i zawodnicy wymienieni mogπ byÊ napominani bπdü wykluczani.

● Jeøeli w trakcie wykonywania rzutÛw z punktu karnego w jednej z druøyn
bÍdzie mniej niø siedmiu zawodnikÛw uprawnionych do ich wykonywania,
rzutÛw nie przerywa siÍ.

● Jeøeli podczas wykonywania rzutÛw z punktu karnego, zawodnik zostanie
kontuzjowany wzglÍdnie zostanie wykluczony, liczba zawodnikÛw druøyny
przeciwnej nie ulega zmianie.

● WyrÛwnywanie liczby zawodnikÛw w obydwu druøynach wymagane jest je-
dynie przed rozpoczÍciem wykonywania rzutÛw z punktu karnego.


��

Procedury majπce na celu wy≥onienie zwyciÍzcy meczu lub dwumeczu
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Zadania i Obowiπzki
Dodatkowi sÍdziowie asystenci pomagajπ sÍdziemu w kontroli zawodÛw
zgodnie z Przepisami Gry. Asystujπ rÛwnieø sÍdziemu we wszystkich innych
sprawach zwiπzanych z prowadzeniem zawodÛw, na øyczenie i pod jego kie-
rownictwem. Dotyczy to zazwyczaj:
● sprawdzenia stanu pola gry, pi≥ek i ubioru zawodnikÛw,
● rozstrzygniÍcia, czy nieprawid≥owoúci zwiπzane z ubiorem zosta≥y rozwiπ-

zane bπdü krwawienie zosta≥o zatamowane,
● prowadzenia notatek dotyczπcych czasu wydarzeÒ, bramek i niew≥aúci-

wych zachowaÒ.

Ustawianie siÍ i wspÛ≥praca zespo≥u sÍdziowskiego

1. Ustawianie siÍ podczas zawodÛw
Dodatkowy sÍdzia asystent ustawia siÍ poza liniπ bramkowπ.

Nie zezwala siÍ dodatkowym sÍdziom asystentom na wchodzenie na pole
gry, chyba øe zaistniejπ szczegÛlne okolicznoúci.
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2. Rzut od bramki
Dodatkowi sÍdziowie asystenci muszπ sprawdzaÊ, czy pi≥ka znajduje siÍ
wewnπtrz pola bramkowego. Jeøeli pi≥ka jest ustawiona nieprawid≥owo, do-
datkowy sÍdzia asystent musi poinformowaÊ o tym sÍdziego.

3. Rzut karny
Dodatkowy sÍdzia asystent musi ustawiÊ siÍ na przeciÍciu linii bramkowej
z liniπ pola bramkowego, a sÍdzia asystent powinien ustawiÊ siÍ na wyso-
koúci przedostatniego zawodnika druøyny broniπcej.

4. Rzuty z punktu karnego
Dodatkowi sÍdziowie asystenci muszπ ustawiÊ siÍ na przeciÍciu linii bram-
kowej i linii pola bramkowego, odpowiednio po lewej oraz prawej stronie
bramki.
Dodatkowi sÍdziowie asystenci sπ odpowiedzialni za wskazanie sÍdziemu,
kiedy pi≥ka ca≥ym swoim obwodem przekroczy liniÍ bramkowπ pomiÍdzy
s≥upkami i pod poprzeczkπ.

5. Sytuacje Ñbramka ñ nie ma bramkiî
Dodatkowy sÍdzia asystent musi poinformowaÊ sÍdziego, kiedy bramka
zosta≥a zdobyta.

System sygnalizacji wykorzystywany przez dodatkowych sÍdziÛw asystentÛw
Dodatkowi sÍdziowie asystenci uøywajπ tylko radiowego systemu komunika-
cji, bez chorπgiewek, aby przekazywaÊ decyzje sÍdziemu.
W przypadkach awarii radiowego systemu komunikacji dodatkowi sÍdziowie
asystenci bÍdπ uøywaÊ specjalistycznego sprzÍtu z systemem düwiÍkowym
Ñbeepî, aby przekazywaÊ swoje decyzje.
Zasadniczo dodatkowi sÍdziowie asystenci nie mogπ stosowaÊ wyraünych
gestÛw rÍkoma. Jednak w pewnych sytuacjach dyskretny gest rÍkπ moøe byÊ
wartoúciowπ pomocπ sÍdziemu. Gest rÍkπ powinien byÊ jednoznaczny,
a uøycie sygna≥u powinno byÊ przedyskutowane i uzgodnione przez zespÛl
sÍdziowski przed meczem.
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Wymiary pola gry
1. Zawody mistrzowskie Ekstraklasy mogπ byÊ rozgrywane jedynie na polach gry,

ktÛrych d≥ugoúÊ jest nie mniejsza niø 105 m, a szerokoúÊ nie mniejsza niø 68 m.
Pozosta≥e zawody mistrzowskie szczebla centralnego mogπ byÊ rozgrywane je-
dynie na polach gry, ktÛrych d≥ugoúÊ jest nie mniejsza niø 100 m, a szerokoúÊ
nie mniejsza niø 64 m.

2. Wszystkie inne pola gry naleøy wyznaczaÊ w wymiarach okreúlonych warunka-
mi lokalnymi, jednak zgodnie z Przepisami Gry, zachowujπc proporcje miÍdzy
ich d≥ugoúciπ i szerokoúciπ.

Oznaczenie pola gry
3. Prowadzenie zawodÛw bez wyraünie oznaczonych linii majπcych zasadnicze

znaczenie dla prawid≥owego przebiegu gry jest niedozwolone. Linie te na pole-
cenie sÍdziego muszπ byÊ poprawione.

4. Linia úrodkowa jest liniπ neutralnπ ñ naleøy jednoczeúnie do jednej i drugiej po-
≥owy pola gry. Zawodnik znajdujπcy siÍ na linii úrodkowej uwaøany jest za za-
wodnika przebywajπcego na swojej po≥owie pola gry.

5. Na zawodach szczebla centralnego organizator powinien:
● okreúliÊ maksymalnπ liczbÍ fotografÛw wokÛ≥ pola gry,
● wyznaczyÊ liniÍ fotografa poza liniami bramkowymi w odleg≥oúci co najmniej

2 metrÛw od chorπgiewki roønej przez punkty bÍdπce co najmniej 6 metrÛw
za s≥upkami bramkowymi (chyba øe regulamin danych rozgrywek stanowi ina-
czej),

● zakazaÊ fotografom przekraczania tych linii,
● zabroniÊ uøywania lamp b≥yskowych,
● jednolicie oznakowaÊ uprawnionych fotoreporterÛw.

Chorπgiewki
6. Chorπgiewki roøne i úrodkowe o wymiarach 30x40 cm powinny byÊ koloru jasne-

go. 
7. Drzewce chorπgiewek muszπ byÊ umocowane w pod≥oøu tak, aby poddawa≥y

siÍ naporowi zawodnikÛw.
8. SÍdziemu nie wolno prowadziÊ zawodÛw bez chorπgiewek roønych, a zawodni-

kom nie wolno ich usuwaÊ lub odchylaÊ. Uszkodzona chorπgiewka roøna musi
zostaÊ zastπpiona innπ chorπgiewkπ.

Bramki
9. S≥upki bramkowe i poprzeczki majπ szerokoúÊ i g≥ÍbokoúÊ 10-12 cm.

10. Siatki bramkowe muszπ byÊ sporzπdzone z materia≥Ûw nie zagraøajπcych bez-
pieczeÒstwu zawodnikÛw.

���
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Weryfikacja pola gry
11. Kaøde pole gry i jego najbliøsze otoczenie przeznaczone do rozgrywania zawo-

dÛw musi byÊ zweryfikowane. 
Komisja sporzπdza protokÛ≥ weryfikacji w dwÛch egzemplarzach, z ktÛrych jeden
otrzymuje gospodarz obiektu i ma obowiπzek umieúciÊ go w szatni sÍdziowskiej
na widocznym miejscu.

12. Organizator zawodÛw jest zobowiπzany do przygotowania boiska zgodnie
z Przepisami Gry.

13. O przydatnoúci pola gry do zawodÛw rozstrzyga sÍdzia w dniu zawodÛw. Oce-
niajπc przydatnoúÊ pola gry, sÍdzia bierze pod uwagÍ stan nawierzchni, jego
niezbÍdne wyposaøenie oraz oznakowanie. Ocenia rÛwnieø, czy stan przygoto-
wanego do zawodÛw pola gry nie zagraøa bezpieczeÒstwu uczestnikÛw. Decy-
zja podjÍta przez sÍdziego jest ostateczna.

14. Jeøeli usterki, ktÛre zdaniem sÍdziego rzutowa≥y na negatywnπ ocenÍ przydat-
noúci pola gry do zawodÛw, nie zostanπ usuniÍte, to zawody zarÛwno o mistrzo-
stwo jak i towarzyskie nie mogπ siÍ odbyÊ. 

15. Jeøeli stan pola gry, na skutek warunkÛw atmosferycznych, uniemoøliwia prawi-
d≥owe przeprowadzenie zawodÛw g≥Ûwnych, sÍdzia wyznaczony do prowadze-
nia przedmeczu winien zg≥osiÊ swoje zastrzeøenia organizatorowi zawodÛw.
W tym przypadku organizator musi przenieúÊ przedmecz na inne pole gry lub
odwo≥aÊ go.

16. Jeøeli w czasie zawodÛw zostanie uszkodzona bramka, chorπgiewka roøna lub
linie majπce zasadnicze znaczenie dla prawid≥owego przebiegu gry stanπ siÍ
niewidoczne, wÛwczas sÍdzia nie koÒczy zawodÛw przed up≥ywem ustalonego
czasu gry, lecz poleca organizatorowi zawodÛw usuniÍcie usterek. Jeøeli orga-
nizator zawodÛw nie jest w stanie usunπÊ usterek w ustalonym realnym czasie,
zawody naleøy zakoÒczyÊ. SÍdzia w kaødym przypadku winien wyczerpaÊ
wszystkie úrodki i moøliwoúci pozwalajπce na doprowadzenie zawodÛw do koÒ-
ca.

17. Na zawodach druøyn m≥odzieøowych, gdzie odrÍbne regulaminy rozgrywek
przewidujπ grÍ na ma≥e, przenoúne bramki, sÍdzia ma obowiπzek dok≥adnie
sprawdziÊ, czy stan tych bramek nie zagraøa bezpieczeÒstwu zawodnikÛw oraz
czy sπ one dobrze przymocowane do pod≥oøa i zabezpieczone przed przewrÛ-
ceniem siÍ.

18. Przeszkody sta≥e znajdujπce siÍ w bezpoúrednim sπsiedztwie pola gry, mogπce
stanowiÊ zagroøenie dla bezpieczeÒstwa zawodnikÛw, muszπ byÊ usuniÍte albo
odpowiednio zabezpieczone przed rozpoczÍciem zawodÛw, o ile znajdujπ siÍ
bliøej niø 3 m od linii bocznej lub 5 m od linii bramkowej.

���
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Protesty dotyczπce stanu pola gry
19. Protesty dotyczπce stanu pola gry mogπ byÊ wnoszone do sÍdziego przed roz-

poczÍciem, jak teø w trakcie zawodÛw. Protesty muszπ byÊ przez sÍdziego zba-
dane, a w przypadkach uzasadnionych sÍdzia musi ñ poprzez kapitana druøyny
gospodarzy ñ wyznaczyÊ organizatorom zawodÛw czas na usuniÍcie ewentual-
nych usterek.

20. SÍdzia musi umieúciÊ w sprawozdaniu z zawodÛw treúÊ protestu dotyczπcego
stanu pola gry, jak rÛwnieø wydane zarzπdzenia.

Organizacja widowisk pi≥karskich
21. Organizator zawodÛw odpowiedzialny jest za utrzymanie porzπdku i spokoju pu-

blicznego na widowni i obiekcie, na ktÛrym rozgrywane sπ zawody przed ich roz-
poczÍciem, w czasie ich trwania jak i po ich zakoÒczeniu. Organizator zawodÛw
musi zabezpieczyÊ niezbÍdnπ iloúÊ s≥uøb porzπdkowych, odpowiednio oznako-
wanych. 

22. Organizator zawodÛw musi przygotowaÊ dla uczestnikÛw zawodÛw oraz sÍ-
dziÛw oddzielne, odpowiednio wyposaøone szatnie znajdujπce siÍ w pobliøu po-
la gry. Przez okres ich uøytkowania muszπ one pozostawaÊ pod sta≥ym nadzo-
rem organizatora zawodÛw.

23. Przejúcia dla uczestnikÛw zawodÛw pomiÍdzy szatniπ a polem gry powinny byÊ
odpowiednio zabezpieczone lub wyodrÍbnione od miejsc przeznaczonych dla
publicznoúci.

24. Organizator zawodÛw musi zapewniÊ uczestnikom rozgrywanych zawodÛw po-
moc medycznπ w zakresie okreúlonym przez regulamin danych rozgrywek przez
ca≥y czas ich trwania.

25. Organizator zawodÛw ma obowiπzek zakazaÊ wstÍpu na obiekt, na ktÛrym roz-
grywane sπ zawody, osobom nietrzeüwym. Osoby zak≥Ûcajπce porzπdek, pro-
wokujπce do agresji, wznoszπce ordynarne okrzyki, muszπ byÊ bezzw≥ocznie
usuniÍte poza obiekt sportowy. Odpowiednie zarzπdzenia informujπce publicz-
noúÊ muszπ byÊ zawarte w regulaminach, umieszczonych w miejscach ≥atwo
dostÍpnych i widocznych.

26. Zawody pi≥ki noønej nie mogπ odbywaÊ siÍ w øadnym przypadku na polach gry
zamkniÍtych na mocy decyzji zwiπzkowego organu dyscyplinarnego lub paÒ-
stwowej w≥adzy administracyjnej. Przed kaødymi zawodami sÍdziowie oraz de-
legaci/obserwatorzy PZPN majπ obowiπzek sprawdzenia dokumentÛw zezwala-
jπcych na przeprowadzenie zawodÛw pi≥ki noønej na danym polu gry.

���

ARTYKU£ 1 ñ Pole gry

pzpn 2012.qxd  2012-12-04  13:56  Page 132



Systemy uøywania pi≥ek
1. Mecz moøe byÊ rozgrywany systemem tradycyjnym lub wielopi≥kowym.
2. W systemie tradycyjnym do gry uøywa siÍ tej samej pi≥ki meczowej, a pi≥ki zapa-

sowe uøyte sπ tylko wtedy, gdy pi≥ka meczowa pÍknie, stanie siÍ niezdatna
do gry lub zostanie wykopniÍta tak daleko od pola gry, øe zdaniem sÍdziego
uøycie pi≥ki zapasowej znaczπco przyspieszy wznowienie gry.

3. W systemie wielopi≥kowym do gry uøywa siÍ wszystkich pi≥ek (minimum 6),
z ktÛrych jedna uøywana jest bezpoúrednio do gry, a pozosta≥e rozmieszczone
sπ rÛwnomiernie wokÛ≥ pola gry i znajdujπ siÍ w posiadaniu przeszkolonych
ch≥opcÛw/dziewczynek do podawania pi≥ek. W kaødej chwili, gdy pi≥ka wyjdzie
z gry, ch≥opiec/dziewczynka, ktÛre jest najbliøej zawodnika oczekujπcego na po-
wrÛt pi≥ki, winno podaÊ swojπ pi≥kÍ do tego zawodnika ñ gra jest kontynuowana
tπ pi≥kπ.

4. Ch≥opcy/dziewczynki do podawania pi≥ek winni nosiÊ stroje sportowe tego same-
go koloru, lecz rÛønego od kolorÛw noszonych przez obie druøyny na polu gry
oraz sÍdziÛw.

Ocena przydatnoúci i wybÛr pi≥ek do gry
5. O przydatnoúci pi≥ek do gry rozstrzyga wy≥πcznie sÍdzia.
6. Przed rozpoczÍciem zawodÛw sÍdzia zobowiπzany jest dokonaÊ wyboru pi≥ek

oraz sprawdziÊ ich cechy fizyczne: wagÍ, obwÛd i ciúnienie zgodnie z Art. 2.
7. Wybrane do gry pi≥ki pozostajπ pod kontrolπ sÍdziÛw do koÒca zawodÛw.
8. SÍdzia powinien w kaødym przypadku zarzπdziÊ wymianÍ pi≥ek w czasie trwa-

nia zawodÛw, jeøeli jego zdaniem, wymiana ta u≥atwi zawodnikom grÍ, a widzom
jej obserwacjÍ.

Wymiana pi≥ki niezdatnej do gry
9. Jeøeli podczas zawodÛw pi≥ka oraz pi≥ki zapasowe stanπ siÍ niezdatne do gry,

wzglÍdnie zabraknie pi≥ki do kontynuowania gry, sÍdzia nie koÒczy zawodÛw
przed up≥ywem ustalonego czasu gry, lecz wyznacza realny czas na dostarcze-
nie pi≥ki zdatnej do gry. Niedostarczenie przez organizatora zawodÛw zdatnej
do gry pi≥ki w wyznaczonym czasie zobowiπzuje sÍdziego do zakoÒczenia za-
wodÛw (z zastrzeøeniem pkt. 10).

10. Jeøeli organizatorzy dostarczπ pi≥kÍ po zakoÒczeniu zawodÛw z powodu jej bra-
ku, a obie druøyny znajdujπ siÍ ciπgle na boisku bπdü w drodze do szatni, to za-
wody te ñ o ile pozwolπ na to warunki atmosferyczne (zapadajπce ciemnoúci) ñ
powinny byÊ kontynuowane.
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Obowiπzki organizatora zawodÛw
11. Podczas zawodÛw szczebla centralnego, organizator zobowiπzany jest ñ zgod-

nie z regulaminem rozgrywek ñ do zapewnienia odpowiedniej liczby ch≥op-
cÛw/dziewczynek do podawania pi≥ek. Musi on pouczyÊ ich o koniecznoúci szyb-
kiego dostarczania pi≥ki zawodnikom.

Niewywiπzywanie siÍ ch≥opcÛw/dziewczynek do podawania pi≥ek z tych obowiπz-
kÛw musi byÊ odnotowane przez sÍdziego w sprawozdaniu z zawodÛw.
Zwiπzki Pi≥ki Noønej zobowiπzane sπ do okreúlenia zawodÛw mistrzowskich,
w czasie ktÛrych organizator moøe byÊ zwolniony od tego wymogu.

Zagrywanie pi≥kπ w pobliøu pola gry
12. Zabrania siÍ zawodnikom rezerwowym i ch≥opcom/dziewczynkom do podawa-

nia pi≥ek zagrywania przez nich pi≥kπ poza liniami bramkowymi lub bocznymi
w czasie trwania zawodÛw. Obowiπzkiem sÍdziego jest niedopuszczenie do te-
go rodzaju postÍpowania.
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Zawodnicy
1. Zawody nie mogπ byÊ kontynuowane, jeøeli w jednej z druøyn jest mniej niø 7

zawodnikÛw. 
2. Do sprawozdania z zawodÛw dopuszcza siÍ wpisanie maksimum siedmiu za-

wodnikÛw rezerwowych.
3. Zawodnik nie posiadajπcy aktualnie waønej karty zdrowia nie moøe zostaÊ do-

puszczony do wziÍcia udzia≥u w zawodach.

Kapitan druøyny
4. Kaøda druøyna musi mieÊ kapitana. Prawo zwracania siÍ do sÍdziego w sposÛb

taktowny, w sprawach dotyczπcych zawodÛw, przys≥uguje wy≥πcznie kapitanowi
druøyny i tylko w czasie przerwy w grze. Na ewentualne pytanie kapitana druøy-
ny, sÍdzia udziela zwiÍz≥ej i jednoznacznej odpowiedzi ñ nie dopuszczajπc
do polemiki. Kapitanowi nie wolno okazywaÊ dezaprobaty dla decyzji sÍdziego.
Jeøeli z jakichkolwiek powodÛw kapitan opuszcza boisko przed koÒcem zawo-
dÛw, winien przed zejúciem przekazaÊ swojemu zastÍpcy wyrÛøniajπcπ go opa-
skÍ.

Sk≥ady druøyn
5. Przed rozpoczÍciem kaødych zawodÛw kierownicy druøyn wpisujπ czytelnie

do sprawozdania z zawodÛw imiona i nazwiska zawodnikÛw oraz zawodnikÛw
rezerwowych. Kapitan i kierownik kaødej druøyny czytelnie podpisujπ wype≥nio-
ne w sprawozdaniu sk≥ady druøyn, poúwiadczajπc w ten sposÛb uprawnienia
do udzia≥u w zawodach zg≥oszonych przez nich zawodnikÛw i zawodnikÛw re-
zerwowych. Nazwiska kapitanÛw druøyn muszπ byÊ podkreúlone i oznaczone
skrÛtem Ñkpt.î. Do wziÍcia udzia≥u w zawodach uprawnieni sπ jedynie zawodni-
cy i zawodnicy rezerwowi wpisani do protoko≥u z zawodÛw, przed rozpoczÍciem
meczu. 

6. Oba zespo≥y muszπ dostarczyÊ wype≥nione sprawozdanie do sÍdziego najpÛü-
niej:
● na zawodach szczebla centralnego ñ 75 minut przed rozpoczÍciem zawodÛw,
● na pozosta≥ych zawodach ñ 30 minut przed rozpoczÍciem zawodÛw.
Pierwszych 11 zawodnikÛw rozpoczyna zawody, pozostali sπ zawodnikami re-
zerwowymi. 
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7. Po tym jak sprawozdanie zosta≥o wype≥nione, podpisane przez obie druøyny
i zwrÛcone do sÍdziego i jeøeli zawody nie zosta≥y jeszcze rozpoczÍte, majπ za-
stosowanie nastÍpujπce instrukcje:
a) Jeøeli jakikolwiek z pierwszych 11 zawodnikÛw nie jest zdolny do rozpoczÍ-

cia zawodÛw z jakiejkolwiek przyczyny, moøe byÊ zastπpiony przez jednego
z zawodnikÛw rezerwowych. Takie zastπpienie nie pomniejszy liczby zawod-
nikÛw rezerwowych. Zawodnik ten ma prawo byÊ na ≥awce rezerwowych
i wejúÊ na boisko w pÛüniejszej fazie gry. Podczas zawodÛw nadal moøna
wymieniÊ liczbÍ zawodnikÛw wynikajπcπ z regulaminu rozgrywek.

b) Jeøeli jakikolwiek z zawodnikÛw rezerwowych nie moøe wyjúÊ na boisko z ja-
kiejkolwiek przyczyny, to nie moøe byÊ zastπpiony, co oznacza, ze liczba za-
wodnikÛw rezerwowych zostanie pomniejszona (z zastrzeøeniem punktu c).

c) Jeøeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie moøe wziπÊ udzia≥u w zawo-
dach z jakiejkolwiek przyczyny, nastÍpny bramkarz nie wpisany uprzednio
do sprawozdania moøe go zastπpiÊ.

Niekompletny sk≥ad druøyny
8. Druøyna rozpoczynajπca zawody w niekompletnym sk≥adzie ñ liczπca mniej niø

11 zawodnikÛw ñ moøe w ciπgu ca≥ego okresu trwania zawodÛw uzupe≥niÊ swÛj
podstawowy sk≥ad zawodnikami wpisanymi do sprawozdania. O uzupe≥nianiu
podstawowego sk≥adu druøyny sÍdzia musi zostaÊ powiadomiony przez jej ka-
pitana bπdü kierownika druøyny.

Wejúcie i opuszczenie pola gry przez zawodnika
9. Druøyny zobowiπzane sπ do stawienia siÍ na polu gry w takim czasie, aby sÍ-

dzia mÛg≥ (po sprawdzeniu ubioru i przeprowadzeniu losowania) punktualnie
o wyznaczonej godzinie rozpoczπÊ zawody. Taki sam obowiπzek musi byÊ prze-
strzegany przez druøyny po zakoÒczeniu przerwy miÍdzy pierwszπ i drugπ po-
≥owπ zawodÛw, a takøe ewentualnych dogrywek.

10. Zawodnik od momentu otrzymania od sÍdziego zgody na opuszczenie pola gry,
do czasu jego opuszczenia, nie moøe braÊ udzia≥u w grze.

Jeøeli zawodnik, zanim opuúci pole gry, bierze czynny udzia≥ w grze, zostanie na-
pomniany za niesportowe zachowanie. Przerwana gra zostanie wznowiona rzu-
tem wolnym poúrednim z miejsca przewinienia.

11. Zawodnik, ktÛrego wejúcie na pole gry wymaga zgody sÍdziego, powinien na niπ
czekaÊ do czasu otrzymania od sÍdziego przyzwalajπcego znaku.

Prawo zezwolenia zawodnikowi wejúcia na pole gry nie moøe byÊ scedowane
na innego cz≥onka zespo≥u sÍdziowskiego.
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Wymiana zawodnika
12. Regulamin kaødych rozgrywek okreúla maksymalnπ liczbÍ wymian zawodnikÛw,

do ktÛrej uprawniona jest druøyna podczas trwania zawodÛw.
13. Wymiana zawodnikÛw musi byÊ przeprowadzona wy≥πcznie w czasie przerwy

w grze, z zachowaniem porzπdku i mieÊ nastÍpujπcy przebieg:
● osoba funkcyjna wpisana do sprawozdania wrÍcza wyznaczonemu sÍdziemu

technicznemu, wzglÍdnie sÍdziemu asystentowi nr 1, kartkÍ wymiany zawod-
nika, ktÛra zawiera nazwisko, imiÍ i numer zawodnika wprowadzanego do gry
oraz te same dane zawodnika opuszczajπcego pole gry, minutÍ dokonanej
wymiany i nazwÍ druøyny, ktÛrej ta wymiana dotyczy,

● zawodnik rezerwowy ñ wchodzπcy do gry ñ oczekuje przy linii úrodkowej
na pozwolenie sÍdziego na wejúcia na pole gry, po uprzednim opuszczeniu go
przez schodzπcego wspÛ≥partnera,

● do oczekujπcego zawodnika rezerwowego moøe podejúÊ jedynie jedna osoba
funkcyjna wpisana do sprawozdania z zawodÛw,

● sÍdziowie powinni przyspieszyÊ procedurÍ wymiany zawodnikÛw tak, aby nie
traciÊ niepotrzebnie czasu trwania zawodÛw.

14. W zawodach prowadzonych z udzia≥em klubowych sÍdziÛw asystentÛw wymia-
na zawodnika na zawodnika rezerwowego nastÍpuje na wniosek kapitana dru-
øyny. Obowiπzki sÍdziego asystenta w zakresie wymiany zawodnika przejmuje
sÍdzia.

15. Jeøeli po opuszczeniu boiska przez zawodnika przeznaczonego do wymiany,
zanim zawodnik rezerwowy wejdzie na pole gry, zrezygnowano z wymiany, to
zawodnik, ktÛry opuúci≥ juø boisko, moøe powrÛciÊ na nie za zgodπ sÍdziego.

Zawodnicy rezerwowi
16. Na ≥awce dla zawodnikÛw rezerwowych, poza siedmioma zawodnikami rezer-

wowymi wpisanymi do sprawozdania z zawodÛw, moøe przebywaÊ szeúÊ osÛb
funkcyjnych, o ile organizator rozgrywek nie postanowi inaczej. Ich nazwiska
i funkcje tych osÛb winny byÊ wpisane w za≥πczniku do sprawozdania z zawo-
dÛw ñ przed zawodami.

17. Zawodnicy rezerwowi nie sπ upowaønieni do udzielania jakichkolwiek wskazÛ-
wek zawodnikom.

18. SÍdzia nie ma prawa udzielania kar indywidualnych osobom towarzyszπcym
druøynom, uprawnionym do zajmowania miejsc na ≥awce dla zawodnikÛw rezer-
wowych, moøe jednak usunπÊ te osoby z ≥awki rezerwowych, poza bezpoúred-
nie otoczenie pola gry.

19. Zawodnik rezerwowy moøe rozgrzewaÊ siÍ za liniami bocznymi pola gry nie
wp≥ywajπc swojπ osobπ na przebieg gry i komfort pracy sÍdziÛw (nie moøe rÛw-
nieø przebywaÊ po przeciwnej stronie sÍdziego asystenta). Zawodnik rezerwo-
wy podczas rozgrzewki nosi ubiÛr, ktÛrego kolor odrÛønia go od ubioru zawod-
nikÛw obu druøyn.

���

ARTYKU£ 3 ñ Liczba zawodnikÛw

pzpn 2012.qxd  2012-12-04  13:56  Page 137



20. Zawodnicy rezerwowi mogπ rozgrzewaÊ siÍ poza w≥asnymi bramkami tylko
w wyjπtkowych wypadkach, po uzyskaniu przed rozpoczÍciem zawodÛw zgody
sÍdziego.

21. Na spotkaniu przedmeczowym, sÍdzia dok≥adnie ustala gdzie powinni siÍ roz-
grzewaÊ (za sÍdziπ asystentem nr 1 lub za reklamami za bramkπ) i ilu zawodni-
kÛw rezerwowych moøe rozgrzewaÊ siÍ jednoczeúnie. Wyjπtkowo, jeøeli miejsce
na to pozwala, sÍdzia moøe zezwoliÊ siedmiu zawodnikom z kaødej druøyny,
aby rozgrzewali siÍ jednoczeúnie w wyznaczonym miejscu. Jeøeli druøyna
w trakcie meczu wykorzysta swÛj limit zmian, dalsza rozgrzewka pozosta≥ych
zawodnikÛw rezerwowych jest nieuprawniona.

22. Zawodnikom rezerwowym w trakcie rozgrzewki moøe towarzyszyÊ jeden z tre-
nerÛw uprawnionych do przebywania na ≥awce rezerwowych.

Zawodnicy i zawodnicy rezerwowi wykluczeni z gry 
23. Zawodnik, zawodnik rezerwowy, wzglÍdnie zawodnik wymieniony, wykluczeni

z gry nie majπ prawa zajmowaÊ miejsca na ≥awce dla zawodnikÛw rezerwowych
i w bezpoúrednim otoczeniu pola gry. Winni byÊ usuniÍci poza ogrodzenie bo-
iska i nie mogπ przebywaÊ w tunelu prowadzπcym do szatni, niezaleønie od te-
go, w jakim ubiorze siÍ znajdujπ.

24. Jeøeli z jakiegokolwiek powodu bramkarz zostanie przez sÍdziego wykluczony
z gry, to zastπpi go zawodnik z pola, wzglÍdnie (po zachowaniu procedur) bram-
karz rezerwowy. SÍdzia moøe zezwoliÊ na krÛtkπ rozgrzewkÍ bramkarza rezer-
wowego. O czasie trwania tej rozgrzewki ñ biorπc pod uwagÍ panujπce warunki
pogodowe ñ decyduje wy≥πcznie sÍdzia.
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1. Zawodnicy muszπ mieÊ koszulki z numerami na plecach. Numery muszπ byÊ
wykonane w kolorze kontrastujπcym z kolorem koszulek tak, by mog≥y byÊ z da-
leka widoczne.

2. Wpisanie imion oraz nazwisk zawodnikÛw i zawodnikÛw rezerwowych do spra-
wozdania z zawodÛw winno byÊ dokonane zgodnie z numeracjπ koszulek zawod-
nikÛw. Prawid≥owoúÊ tego stwierdzajπ podpisami kapitan i kierownik druøyny.

Kolory kostiumÛw zawodnikÛw
3. Zasady doboru strojÛw druøyn okreúlajπ regulaminy rozgrywek. 

Kontrola ubioru zawodnikÛw
4. SÍdzia musi sprawdziÊ, czy zawodnicy posiadajπ zgodny z przepisami gry ubiÛr

ñ w szczegÛlnoúci obuwie ñ przed rozpoczÍciem zawodÛw, przed drugπ po≥owπ
zawodÛw, dogrywkπ i w innym czasie, kiedy taka potrzeba zachodzi. Kontrola
ubioru przed rozpoczÍciem zawodÛw, jak i przed ich drugπ po≥owπ, winna odby-
waÊ siÍ w miejscu do tego przeznaczonym, moøliwie najmniej widocznym dla
publicznoúci, tuø przed wejúciem na pole gry.

Niedopuszczenie zawodnika do gry
5. Jeøeli zawodnik zamierza graÊ z opatrunkiem chroniπcym go przed kontuzjπ

(nawet za zgodπ lekarza), sÍdzia ma prawo nie dopuúciÊ go do gry, jeúli stwier-
dzi, øe opatrunek stanowi zagroøenie dla innych zawodnikÛw.
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Uprawnienia i zadania sÍdziÛw
1. Do prowadzenia zawodÛw uprawniony jest sÍdzia wyznaczony przez Kolegium

SÍdziÛw.
2. Kaødy sÍdzia zobowiπzany jest do prowadzenia zawodÛw sumiennie, obiektyw-

nie, na najwyøszym poziomie fachowym, zgodnie z duchem ÑPrzepisÛw Gry
w Pi≥kÍ Noønπî i bezwzglÍdnym przestrzeganiem zasad etyki sportowej.

3. SÍdzia po zakoÒczeniu meczu ma prawo z≥oøyÊ publiczne oúwiadczenie wyja-
úniajπce podjÍte przez niego na boisku decyzje.

W≥adza sÍdziego
4. W≥adza sÍdziego nadana mu przez Przepisy Gry rozpoczyna siÍ z chwilπ przy-

stπpienia do pe≥nienia swoich obowiπzkÛw w miejscu rozgrywania zawodÛw,
do czasu zakoÒczenia wszystkich czynnoúci zwiπzanych z prowadzeniem zawo-
dÛw.

5. Wszelkie incydenty zaistnia≥e po zakoÒczeniu wszystkich czynnoúci zwiπzanych
z prowadzeniem zawodÛw przez sÍdziego, muszπ zostaÊ opisane w sprawoz-
daniu z zawodÛw.

SÍdzia na polu gry
6. Kontakt pi≥ki z sÍdziπ w czasie trwania gry nie powoduje przerwania gry. Pi≥ka

jest nadal w grze, a zawodnicy winni jπ kontynuowaÊ.
7. SÍdzia ma obowiπzek w sposÛb widoczny sygnalizowaÊ zawodnikom i publicz-

noúci tuø przed zakoÒczeniem kaødej po≥owy zawodÛw (wzglÍdnie dogrywki)
iloúÊ minimalnego czasu (minut) doliczonego na skutek nienormalnych przerw
w grze.

KorzyúÊ
8. Jeøeli sÍdzia nie przerywa gry, kiedy druøyna, przeciwko ktÛrej pope≥niono prze-

winienie, odnosi korzyúÊ z takiego rozstrzygniÍcia, to musi on zasygnalizowaÊ
odpowiednim gestem zastosowanπ korzyúÊ. Zaleca siÍ uøycie w tym przypadku
rÛwnieø g≥osu.

9. Sygnalizacja ÑkorzyúÊî moøe mieÊ miejsce tylko wtedy, gdy zaistnia≥o przewinie-
nie, a poszkodowany zawodnik lub jego wspÛ≥partner pozostaje przy pi≥ce.
Wszelka wizualna sygnalizacja sÍdziego musi byÊ zgodna z ustaleniami FIFA
w tym zakresie.
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Obowiπzki sÍdziego przed zawodami
10. ZespÛ≥ sÍdziowski wyznaczony do prowadzenia zawodÛw przez Kolegium SÍ-

dziÛw, zobowiπzany jest do przybycia na miejsce rozgrywania zawodÛw co naj-
mniej 45 minut (na zawodach Ekstraklasy ñ co najmniej 2 godziny; I i II liga ñ co
najmniej 1,5 godziny) przed ich rozpoczÍciem w celu:
● sprawdzenia protoko≥u weryfikacji boiska,
● sprawdzenia, czy pole gry nadaje siÍ do przeprowadzenia zawodÛw,
● odebrania sprawozdania z zawodÛw z wype≥nionymi sk≥adami druøyn,
● sprawdzenia kart zdrowia zawodnikÛw,
● dokonania oceny przydatnoúci i wyboru pi≥ek do gry,
● przyjÍcia ewentualnych protestÛw od kapitanÛw druøyn,
● omÛwienia zasad prowadzenia zawodÛw z sÍdziami asystentami oraz sÍdziπ

technicznym,
● kontroli ubioru zawodnikÛw.

11. Kontrola pola gry pod wzglÍdem jego przydatnoúci do gry w danych zawodach
polega na sprawdzeniu, czy:
● wyposaøenie i zabezpieczenie pola gry odpowiada wymogom PrzepisÛw Gry

i regulaminÛw rozgrywek,
● siatki bramkowe sπ dok≥adnie przymocowane do bramek i pod≥oøa,
● wszystkie linie oznakowania pola gry sπ wyraüne.

Pomoc sÍdziÛw asystentÛw
12. SÍdziowie asystenci sπ pomocnikami sÍdziego. SÍdzia nie moøe uwzglÍdniÊ sy-

gnalizacji sÍdziego asystenta, jeøeli zaistnia≥e zdarzenie z zajmowanego przez
siebie miejsca na polu gry sam mÛg≥ lepiej oceniÊ.

13. Obowiπzkiem sÍdziego jest respektowanie wskazaÒ i oúwiadczeÒ wyznaczone-
go zwiπzkowego sÍdziego asystenta dotyczπcych zdarzeÒ, ktÛrych sam nie
mÛg≥ zobaczyÊ.

14. SÍdzia nie uwzglÍdni sygnalizacji sÍdziego asystenta, jeøeli jest przekonany, øe
sygnalizowane przewinienie nie wymaga przerwania gry lub jej przerwanie przy-
nios≥oby korzyúÊ druøynie, ktÛra zawini≥a. Fakt nieprzyjÍcia sygnalizacji powi-
nien byÊ znakiem umownym ñ gestem ñ przekazany sÍdziemu asystentowi.

Sprawozdanie z zawodÛw
15. Po kaødych zawodach sÍdzia jest zobowiπzany do wype≥nienia sprawozdania

z zawodÛw úciúle wed≥ug wymogÛw organizatora rozgrywek i Kolegium SÍ-
dziÛw. W szczegÛlnoúci musi podaÊ:
● imiona i nazwiska sÍdziÛw,
● rodzaj zawodÛw,
● datÍ, godzinÍ i miejsce rozegrania zawodÛw,
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● nazwy druøyn uczestniczπcych w zawodach,
● wynik koÒcowy zawodÛw ñ cyframi i s≥ownie ñ oraz wynik do przerwy,
● nazwÍ druøyny, ktÛra zosta≥a zwyciÍzcπ lub okreúlenie Ñremisî,
● stan atmosferyczny, stan pola gry, porzπdek przed, podczas i po zawodach,
● dokonane wymiany zawodnikÛw, wpisujπc nazwiska i imiona oraz numery za-

wodnikÛw, nazwÍ druøyny i minutÍ, w ktÛrej dokonano kaødej wymiany,
● kary indywidualne ñ napomnienia i wykluczenia z gry ñ na≥oøone na zawodni-

kÛw i zawodnikÛw rezerwowych, podajπc minutÍ na≥oøenia kary, numer, imiÍ
i nazwisko ukaranego zawodnika oraz szczegÛ≥owy opis przebiegu zdarzenia
lub zdarzeÒ, ktÛre stanowi≥y podstawÍ do podjÍcia przez sÍdziego decyzji
o udzieleniu zawodnikowi kary indywidualnej,

● stwierdzenie faktu sprawdzenia kart zdrowia i prawid≥owoúci ubioru zawodni-
kÛw,

● ocenÍ zachowania siÍ publicznoúci i osÛb towarzyszπcych druøynom,
● czas przed≥uøenia kaødej po≥owy zawodÛw z powodu nienormalnych przerw

w grze.
Sprawozdanie powinno byÊ wype≥nione w sposÛb czytelny, rzeczowy i zwiÍz≥y.
Opis powinien dotyczyÊ przypadkÛw, ktÛre mia≥y negatywny wp≥yw na zachowa-
nie dyscypliny i porzπdku oraz nieszczÍúliwych wypadkÛw, kontuzji.
Sprawozdanie musi byÊ wys≥ane listem poleconym w ciπgu 48 godzin po zakoÒ-
czeniu zawodÛw lub w tym terminie osobiúcie z≥oøone we w≥aúciwym Kolegium
SÍdziÛw ñ chyba øe regulaminy rozgrywek stanowiπ inaczej.

16. Po zakoÒczonych zawodach sÍdzia sporzπdza informacjÍ o karach indywidual-
nych i innych zdarzeniach dyscyplinarnych majπcych zwiπzek z meczem. Infor-
macja ta musi byÊ podpisana przez kierownikÛw druøyn. Tryb sporzπdzania in-
formacji (sprawozdanie lub za≥πcznik) precyzujπ regulaminy rozgrywek. 

Protesty
17. Kapitanom druøyn przys≥uguje prawo zg≥oszenia sÍdziemu protestÛw, dotyczπ-

cych jedynie:
● niew≥aúciwego stanu, oznaczenia i wyposaøenia pola gry,
● toøsamoúci zawodnikÛw.
Protesfy te mogπ byÊ zg≥aszane najpÛüniej do zakoÒczenia zawodÛw.

18. Sprawdzenia toøsamoúci zawodnikÛw sÍdzia moøe dokonaÊ przed zawodami,
w czasie przerwy miÍdzy czÍúciami gry lub po zawodach, zawsze jednak
w obecnoúci kapitanÛw obu druøyn. KoniecznoúÊ sprawdzenia toøsamoúci za-
wodnikÛw po zakoÒczeniu zawodÛw zobowiπzuje kapitanÛw i kierownikÛw dru-
øyn do zatrzymania wszystkich zawodnikÛw, ktÛrzy uczestniczyli w grze do pe≥-
nej dyspozycji sÍdziego we wskazanym przez niego miejscu.

19. Protesty muszπ byÊ zbadane przez sÍdziego, a w przypadkach uzasadnionych sÍ-
dzia musi wyznaczyÊ kapitanowi druøyny gospodarzy czas na usuniÍcie usterek.

���

ARTYKU£ 5 ñ SÍdzia

pzpn 2012.qxd  2012-12-04  13:56  Page 142



20. Jeøeli przyczyna, dla ktÛrej z≥oøono protest nie wygas≥a lub zaproponowane
dzia≥ania dla rozwiπzania sporu nie satysfakcjonujπ strony wnoszπcej protest,
sÍdzia musi umieúciÊ w sprawozdaniu z zawodÛw treúÊ protestu, jak rÛwnieø
wydane zarzπdzenia. Wpisany do sprawozdania z zawodÛw protest musi byÊ
podpisany przez zg≥aszajπcego kapitana oraz kierownika druøyny (z uwzglÍd-
nieniem treúci Art. 1, pkt. 19 i 20 PostanowieÒ PZPN).

21. OkolicznoúÊ sk≥adania protestÛw usprawiedliwia ewentualne opÛünienie rozpo-
czÍcia gry kaødej czÍúci zawodÛw.

Nieprzybycie sÍdziÛw na zawody, niedyspozycja sÍdziego
22. Jeøeli z wyznaczonego przez Kolegium SÍdziÛw zespo≥u sÍdziowskiego nie sta-

wi siÍ sÍdzia, jego funkcjÍ przejmuje sÍdzia asystent nr 1 albo sÍdzia technicz-
ny, jeøeli zosta≥ wyznaczony.

23. Jeøeli wyznaczeni do prowadzenia zawodÛw sÍdziowie z jakichkolwiek powo-
dÛw bÍdπ nieobecni, kapitan druøyny gospodarzy musi co najmniej 5 minut
przed wyznaczonπ godzinπ rozpoczÍcia zawodÛw zawiadomiÊ o tym kapitana
druøyny goúci, wzywajπc go do przedstawienia kandydata do prowadzenia za-
wodÛw. Kapitanowie obu druøyn uzgadniajπ miÍdzy sobπ wybÛr jednego z kan-
dydatÛw na sÍdziego. Jeøeli jeden z kandydatÛw jest sÍdziπ zwiπzkowym, przy-
s≥uguje mu prawo prowadzenia zawodÛw. Jeøeli zaproponowani kandydaci nie
sπ sÍdziami zwiπzkowymi, to o wyborze sÍdziego decyduje losowanie, przepro-
wadzone w obecnoúci kapitanÛw obu druøyn.
Za dostarczenie prawid≥owo sporzπdzonego sprawozdania z zawodÛw odpo-
wiedzialny jest organizator zawodÛw.

24. SÍdzia, ktÛry rozpoczπ≥ zawody, powinien je doprowadziÊ do koÒca. Wyjπtek
stanowi jedynie przypadek nag≥ej niedyspozycji sÍdziego, uniemoøliwiajπcej mu
dalsze prowadzenie zawodÛw. FunkcjÍ sÍdziego przejmie wÛwczas sÍdzia
techniczny, jeøeli jest wyznaczony, lub jeden z wyznaczonych sÍdziÛw asysten-
tÛw. NieobecnoúÊ wyznaczonych sÍdziÛw asystentÛw zobowiπzuje kapitanÛw
druøyn do przedstawienia sÍdziemu kandydata, ktÛry poprowadzi zawody.
PierwszeÒstwo przys≥uguje kandydatom posiadajπcym uprawnienia sÍdziow-
skie.

25. Prowadzenie zawodÛw z jednym sÍdziπ asystentem lub bez asystentÛw jest nie-
dozwolone.

Przerwanie gry
26. W razie przerwania gry z powodu przejúciowych zaburzeÒ atmosferycznych, sÍ-

dzia zarzπdza zejúcie druøyn z pola gry do szatni. PowrÛt na pole gry nastπpi
z chwilπ zaistnienia dogodnych warunkÛw atmosferycznych ñ na sygna≥ gwizd-
kiem sÍdziego.
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27. Jeøeli zawody rozgrywane sπ przy úwietle elektrycznym i nastπpi awaria oúwie-
tlenia lub zdaniem sÍdziego oúwietlenie jest niewystarczajπce, sÍdzia przerwa-
nπ z tego powodu grÍ wznowi po usuniÍciu awarii. W przypadku braku moøliwo-
úci zlikwidowania awarii w czasie okreúlonym przez sÍdziego na podstawie in-
formacji uzyskanej od organizatora zawodÛw, sÍdzia koÒczy zawody, opisujπc
szczegÛ≥owo ten fakt w sprawozdaniu z zawodÛw.
DecyzjÍ o terminie dokoÒczenia, wzglÍdnie powtÛrzenia meczu podejmπ odpo-
wiednie w≥adze pi≥karskie. 

ZakoÒczenie zawodÛw przed up≥ywem ustalonego czasu gry
28. SÍdzia zobowiπzany jest do zakoÒczenia zawodÛw przed up≥ywem ustalonego

czasu gry, w szczegÛlnoúci jeøeli:
● jedna z druøyn zostanie zdekompletowana,
● jedna z druøyn samowolnie zejdzie z pola gry,
● jeden z sÍdziÛw zostanie czynnie zniewaøony przez osobÍ nie biorπcπ bez-

poúredniego udzia≥u w grze, a dalsze prowadzenie zawodÛw zagraøa bezpie-
czeÒstwu ktÛregokolwiek z sÍdziÛw,

● jeden z sÍdziÛw zostanie czynnie zniewaøony przez zawodnika biorπcego
udzia≥ w grze lub przez kogokolwiek uprawnionego do przebywania na ≥awce
dla zawodnikÛw rezerwowych, a dalsze prowadzenie zawodÛw zagraøa bez-
pieczeÒstwu ktÛregokolwiek z sÍdziÛw,

● zawodnik wykluczony z gry odmÛwi opuszczenia pola gry i nie opuúci go
w ciπgu 2 minut od wydania decyzji,

● wymiana niezdatnej do gry pi≥ki nie nastπpi w ustalonym realnym czasie,
● wyczerpane zostanπ wszystkie moøliwoúci zastπpienia uszkodzonego ele-

mentu obowiπzkowego wyposaøenia pola gry (bramka, chorπgiewka roøna),
● podczas zawodÛw publicznoúÊ wtargnie na pole gry i nie zostanie usuniÍta

w ciπgu 5 minut,
● publicznoúÊ ponownie wtargnie na pole gry,
● zachowanie publicznoúci zagraøa bezpieczeÒstwu publicznemu, a brak jest

dostatecznej iloúci s≥uøb porzπdkowych,
● pole gry stanie siÍ niezdatne do gry,
● zapadnπ ciemnoúci uniemoøliwiajπce kontynuowanie gry,
● nastπpi awaria oúwietlenia i nie bÍdzie moøliwoúci jej likwidacji w ustalonym

realnym czasie.
Niezaleønie od powyøszych zapisÛw, zanim sÍdzia zarzπdzi przedwczesne za-
koÒczenie zawodÛw, winien wyczerpaÊ wszystkie úrodki i moøliwoúci, pozwala-
jπce doprowadziÊ zawody do koÒca.

29. Wznowienie i kontynuowanie zawodÛw zakoÒczonych przed up≥ywem ustalone-
go czasu gry z wyøej wymienionych powodÛw jest niedopuszczalne.
W przypadku takiej sytuacji zawodnicy obu druøyn zobowiπzani sπ do bez-
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zw≥ocznego opuszczenia pola gry jednoczeúnie z sÍdziami, na wyraüne zarzπ-
dzenie sÍdziego. PrzyczynÍ oraz minutÍ przedwczesnego zakoÒczenia zawo-
dÛw sÍdzia szczegÛ≥owo opisuje w sprawozdaniu z zawodÛw.

30. Jeøeli zawody zosta≥y zakoÒczone przed up≥ywem ustalonego czasu gry, nie
upowaønia to sÍdziego do rozstrzygniÍcia czy jedna lub druga druøyna ma byÊ
uznana za przegrywajπcπ zawody. SÍdzia musi przes≥aÊ wyczerpujπce spra-
wozdanie z zawodÛw do odpowiednich w≥adz, ktÛre sπ jedynie uprawnione
do podjÍcia decyzji w tej sprawie.

31. Jeøeli w trakcie meczu sÍdzia stwierdzi, øe jedna z druøyn úwiadomie dπøy
do przegrania meczu, to gry nie przerywa i nie interweniuje. Winien natomiast
z≥oøyÊ w tej sprawie stosownπ informacjÍ do odpowiednich w≥adz. Fakt ten na-
leøy odnotowaÊ w sprawozdaniu.

BezpieczeÒstwo sÍdziÛw
32. Jeøeli jakiekolwiek niebezpieczeÒstwo zagraøa sÍdziom i druøynie goúci, druøy-

na gospodarzy oraz organizator zawodÛw zobowiπzani sπ zapewniÊ im wystar-
czajπcπ ochronÍ. Jeøeli niebezpieczeÒstwo zagraøa tylko sÍdziom, obowiπzek
udzielenia ochrony i pomocy spoczywa na obu druøynach i organizatorze zawo-
dÛw.

33. Organizator zawodÛw odpowiedzialny jest za bezpieczeÒstwo sÍdziÛw zarÛwno
przed zawodami, podczas ich trwania i po nich, jak rÛwnieø podczas opuszcza-
nia miejsca rozgrywania zawodÛw.

Kontuzja zawodnika
34. Na zawodach szczebla centralnego wprowadza siÍ obowiπzek stosowania no-

szy dla znoszenia kontuzjowanych zawodnikÛw poza linie ograniczajπce pole
gry w celu udzielenia im pomocy lekarskiej. Zakazuje siÍ dokonywania zabiegÛw
medycznych kontuzjowanym zawodnikom na polu gry, jeøeli stosownej pomocy
moøna udzieliÊ poza polem gry.
Stosowanie noszy wymaga przestrzegania nastÍpujπcych zasad:
● Za posiadanie w czasie zawodÛw sprawnych noszy wraz z obs≥ugπ odpowie-

dzialny jest organizator zawodÛw. Organizator w miarÍ moøliwoúci winien za-
pewni dwie pary noszy dla umoøliwienia szybkiego zniesienia dwÛch jedno-
czeúnie kontuzjowanych zawodnikÛw.

● Osoby do obs≥ugi noszy muszπ odznaczaÊ siÍ ubiorem ñ stosownie do pe≥nio-
nej funkcji.

● Obs≥uga noszy wraz z noszami winna znajdowaÊ siÍ w czasie zawodÛw
w oznakowanym miejscu, w pobliøu ≥awek dla zawodnikÛw rezerwowych.

● Jeøeli kontuzjowany zawodnik jest w stanie opuúciÊ pole gry o w≥asnych si-
≥ach, winien byÊ do tego zachÍcony przez sÍdziego, szczegÛlnie gdy znajdu-
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je siÍ w pobliøu linii ograniczajπcej pole gry (nie wystÍpuje w takich okoliczno-
úciach potrzeba zniesienia go z pola gry na noszach).

● SÍdziowie majπ obowiπzek opisywaÊ w sprawozdaniu z zawodÛw wszelkie
niedociπgniÍcia ze strony organizatora zawodÛw w tym zakresie.

Spoøywanie p≥ynÛw przez zawodnikÛw
35. Zawodnicy i sÍdziowie mogπ przyjmowaÊ p≥yny orzeüwiajπce podczas trwania

zawodÛw, z zachowaniem nastÍpujπcych zasad:
● Podczas przerwy w grze zawodnicy mogπ spoøywaÊ p≥yny z podanych im bu-

telek plastykowych wy≥πcznie znajdujπc siÍ na polu gry. 
● Zabrania siÍ wrzucania na pole gry jakichkolwiek opakowaÒ zawierajπcych

p≥yny.
● Bramkarz moøe umieúciÊ plastykowπ butelkÍ z p≥ynem w rogu swojej bramki.
● Plastykowe butelki mogπ byÊ umieszczane, w odleg≥oúci oko≥o 1 m od linii

bocznych, ale jedynie wtedy, gdy nie stanowiπ przeszkody dla sÍdziÛw asy-
stentÛw w trakcie pe≥nienia przez nich swoich obowiπzkÛw.

● W trakcie panujπcych upa≥Ûw sÍdzia moøe zarzπdziÊ dodatkowπ przerwÍ
na uzupe≥nienie p≥ynÛw ñ nie wiÍcej niø jeden raz w trakcie danej czÍúci gry
i trwajπcπ nie d≥uøej niø jedna minuta. 

ZakoÒczenie zawodÛw z powodu nieprzybycia druøyny
36. Jeøeli sÍdzia odgwizda≥ zakoÒczenie zawodÛw na skutek nie stawienia siÍ w re-

gulaminowym czasie na polu gry jednej lub obu druøyn, a po tym fakcie stawiπ
siÍ one jednak w komplecie do rozegrania zawodÛw, sÍdzia zobowiπzany jest
prowadziÊ te zawody. Fakt opÛünienia druøyn sÍdzia opisuje w sprawozdaniu
z zawodÛw. Podejmujπc decyzjÍ o prowadzeniu zawodÛw w opÛünionym cza-
sie, sÍdzia winien uwzglÍdniÊ porÍ dnia, to jest czy zaistnia≥e opÛünienie pozwo-
li zakoÒczyÊ zawody w ustalonym czasie gry przed zapadniÍciem ciemnoúci.
Ponadto sÍdzia winien takøe mieÊ na uwadze koniecznoúÊ ewentualnego roze-
grania w danym dniu, na tym samym polu gry, innych zawodÛw przewidzianych
terminarzem.

Zarzuty nietrzeüwoúci sÍdziego
37. SÍdziowie zobowiπzani sπ do poddania siÍ przed zawodami, lub po ich zakoÒ-

czeniu, badaniom na obecnoúÊ alkoholu we krwi, gdy zarzut nietrzeüwoúci:
● stawia im kierownik jednej z druøyn, bπdü oficjalny przedstawiciel PZPN lub

ZPN,
● zostanie sformu≥owany wy≥πcznie na piúmie, zaú stawiajπcy go musi legitymowaÊ

siÍ dowodem osobistym i zobowiπzany jest w≥asnorÍcznie Ûw zarzut podpisaÊ.
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Po spe≥nieniu tych warunkÛw odmowa sÍdziego poddania siÍ badaniu jest rÛw-
noznaczna z przyznaniem siÍ do stanu nietrzeüwoúci.

38. Badanie stwierdzajπce lub wykluczajπce stan nietrzeüwoúci musi spe≥niaÊ na-
stÍpujπce warunki:
● musi je przeprowadziÊ umundurowany, legitymujπcy siÍ odpowiednim doku-

mentem s≥uøbowym, funkcjonariusz policji,
● z badania musi zostaÊ sporzπdzony urzÍdowy protokÛ≥.
Jeøeli badanie stwierdza stan nietrzeüwoúci, sÍdzia ma prawo domagania siÍ
pobrania krwi w placÛwce s≥uøby zdrowia do dodatkowego badania, a stawiajπ-
cy zarzut majπ obowiπzek mu to umoøliwiÊ.
Wykluczenie nietrzeüwoúci sÍdziego powoduje obligatoryjne wszczÍcie postÍ-
powania dyscyplinarnego przez w≥aúciwy organ PZPN lub ZPN w stosunku
do stawiajπcego oszczerczy zarzut.
PostÍpowanie dyscyplinarne nie wyklucza cywilnych roszczeÒ ze strony pomÛ-
wionego.

Korzystanie z zapisu wideo
39. Decyzje podejmowane przez sÍdziego dotyczπce oceny faktÛw zwiπzanych

z grπ sπ ostateczne i nie mogπ byÊ zmienione. Zapis audiowizualny stanowi je-
dynie dodatkowy dowÛd w sprawach dyscyplinarnych.

40. W zwiπzku z coraz czÍstszπ obecnoúciπ monitorÛw telewizyjnych wokÛ≥ linii
ograniczajπcych pole gry, zakazuje siÍ osobom przebywajπcym w strefach tech-
nicznych dostÍpu lub pozostawania w miejscu, z ktÛrego moøna oglπdaÊ obraz
z monitorÛw usytuowanych wokÛ≥ boiska.

UbiÛr i wyposaøenie sÍdziÛw
41. UbiÛr sÍdziÛw sk≥ada siÍ z koszuli, spodenek, skarpet i butÛw pi≥karskich. SÍ-

dzia i sÍdziowie asystenci powinni nosiÊ w miarÍ moøliwoúci koszulki tego sa-
mego koloru i tej samej d≥ugoúci rÍkawÛw.

42. Do kompletnego wyposaøenia sÍdziego ñ poza jego ubiorem ñ naleøy: gwizdek,
gwizdek zapasowy, zegarek, stoper, notatnik z o≥Ûwkiem, moneta, wzglÍdnie in-
ny przedmiot do losowania oraz kartki: øÛ≥ta i czerwona. 

43. SÍdziom nie zezwala siÍ na noszenie niedozwolonej biøuterii. 
44. SÍdziowie majπ obowiπzek nosiÊ emblematy odpowiadajπce ich kwalifikacjom

w po≥πczeniu z pe≥nionπ funkcjπ, to znaczy:
● sÍdzia pi≥ki halowej nie moøe nosiÊ emblematu FIFA ñ FUTSAL, poza zawo-

dami pi≥ki halowej,
● sÍdziowie miÍdzynarodowi mogπ nosiÊ emblematy FIFA na wszystkich zawo-

dach, ktÛre prowadzπ, takøe krajowych,
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● sÍdziowie asystenci miÍdzynarodowi nie mogπ nosiÊ emblematu FIFA ñ AS-
SISTANT, jeøeli prowadzπ zawody jako sÍdziowie w zawodach niøszych klas.

Regulaminy rozgrywek
45. Zobowiπzuje siÍ sÍdziÛw do znajomoúci i przestrzegania regulaminÛw wszyst-

kich rozgrywek, na ktÛre sπ delegowani.

Inne sytuacje 
46. Przepisy Gry oraz regulaminy rozgrywek zobowiπzujπ sÍdziÛw, trenerÛw, kie-

rownikÛw druøyn, zawodnikÛw i dzia≥aczy sportowych do sportowej postawy za-
rÛwno przed, w trakcie jak i po zakoÒczonych zawodach. 

47. Wszelkie przejawy wyraøania posπdzeÒ o charakterze korupcyjnym w stosunku
do uczestnikÛw zawodÛw bÍdπ surowo karane przez PZPN. Zobowiπzuje siÍ
sÍdziÛw do stosowania odpowiednich kar, zgodnie z postanowieniami Artyku≥u
12 PrzepisÛw Gry. W przypadku niew≥aúciwego zachowania w tym zakresie
przez zawodnikÛw i zawodnikÛw rezerwowych, sÍdziowie zobowiπzani sπ za-
stosowaÊ karÍ wykluczenia (czerwona kartka), natomiast w przypadku pozosta-
≥ych osÛb przebywajπcych w strefie technicznej ñ usunπÊ je na trybuny. Wyøej
wymienione okolicznoúci, jak rÛwnieø inne zdarzenia, sÍdziowie, obserwatorzy
i delegaci zobowiπzani sπ do szczegÛ≥owego opisania w swoim sprawozdaniu
z zawodÛw.

48. W przypadku z≥oøenia sÍdziemu przed meczem propozycji o charakterze korup-
cyjnym przez osobÍ wpisanπ do protoko≥u meczowego, osoba taka nie ma pra-
wa w danym meczu zasiadaÊ na ≥awce rezerwowych i winna byÊ usuniÍta poza
strefÍ technicznπ, bez prawa zastπpienia jej.
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1. SÍdziowie asystenci nie sπ uprawnieni do wydawania werdyktÛw. Ich wskazania
sπ jedynie informacjπ dla sÍdziego i nie stanowiπ o przerwaniu gry przez sÍdzie-
go. Prawo przerwania gry posiada wy≥πcznie sÍdzia.

2. Wszyscy uczestnicy zawodÛw, a przede wszystkim zawodnicy, trenerzy i dzia≥a-
cze sπ zobowiπzani traktowaÊ sÍdziÛw asystentÛw tak jak sÍdziego prowadzπ-
cego zawody.

WspÛ≥praca sÍdziÛw asystentÛw z sÍdziπ
3. SÍdzia asystent nr 1 zajmuje miejsce podczas zawodÛw na po≥owie pola gry

po stronie ≥awek dla zawodnikÛw rezerwowych. OdstÍpstwa od tego sπ dopusz-
czalne tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy wed≥ug oceny sÍdziego zmia-
na miejsca sÍdziÛw asystentÛw przyniesie korzyúÊ wspÛ≥pracy ca≥ej trÛjki sÍ-
dziowskiej.

4. SÍdziowie asystenci zobowiπzani sπ utrzymywaÊ kontakt wzrokowy z sÍdziπ
i sÍdziπ asystentem znajdujπcym siÍ po przeciwnej stronie pola gry.

5. SÍdziowie asystenci majπ obowiπzek sygnalizowania sÍdziemu wszelkich za-
uwaøonych przez siebie naruszeÒ przepisÛw gry, a po przerwaniu gry przez sÍ-
dziego, wskazania kierunku rzutu, jeøeli sπ przekonani, øe sÍdzia mÛg≥ tego nie
zauwaøyÊ. Ostateczna decyzja naleøy jednak zawsze do sÍdziego.

6. SÍdziowie asystenci mogπ wkraczaÊ na pole gry dla zapobieøenia awanturom
lub dla wyegzekwowania odleg≥oúci 9,15 m zawodnikÛw od pi≥ki, jeøeli rzut wol-
ny wykonywany jest w ich pobliøu.
Egzekwowanie odleg≥oúci powinni zawsze czyniÊ z pozycji pi≥ki.

7. SÍdziom asystentom nie wolno pod øadnym pozorem wdawaÊ siÍ w dyskusjÍ
z zawodnikami, dzia≥aczami lub widzami.

8. SÍdzia asystent jest zobowiπzany do wyraøania w sposÛb jednoznaczny swojej
opinii w kaødej sprawie, w jakiej zwrÛci siÍ do niego sÍdzia.

9. SÍdziowie asystenci powinni poruszaÊ siÍ wzd≥uø linii bocznej, po jej zewnÍtrz-
nej stronie, nie przeszkadzajπc w grze i w taki sposÛb, aby pi≥ka po odbiciu siÍ
od jednego z nich, nie mog≥a pozostaÊ w grze.
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Rola klubowych sÍdziÛw asystentÛw
10. Nieprzybycie na zawody wyznaczonego sÍdziego asystenta zobowiπzuje kapi-

tanÛw druøyn do przedstawienia sÍdziemu odpowiednich kandydatÛw na sÍ-
dziego asystenta. Jeøeli kapitan druøyny goúci nie przedstawi swojego kandyda-
ta, obowiπzek przedstawienia kandydata na sÍdziego asystenta spoczywa
na kapitanie druøyny gospodarzy.

11. Przed rozpoczÍciem zawodÛw sÍdzia ma obowiπzek zapoznaÊ klubowych sÍ-
dziÛw asystentÛw z ich podstawowymi zadaniami, jakimi sπ:
● sygnalizowanie chorπgiewkπ kaødorazowego wyjúcia pi≥ki poza linie ograni-

czajπce pole gry,
● wskazanie miejsca wrzutu i druøyny uprawnionej do wznowienia gry wrzutem.
Klubowi sÍdziowie asystenci muszπ byÊ pouczeni, øe wszystkie rozstrzygniÍcia
bÍdπ wydawane przez sÍdziego, dla ktÛrego ich wskazania sπ jedynie pomoc-
nπ informacjπ, bez wzglÍdu na ich poglπdy i wskazania.

12. Klubowy sÍdzia asystent moøe byÊ zastπpiony przez sÍdziego asystenta zwiπz-
kowego, wy≥πcznie za zgodπ sÍdziego.

Chorπgiewki sÍdziÛw asystentÛw
13. Przed rozpoczÍciem zawodÛw organizator jest obowiπzany dostarczyÊ sÍdziom

asystentom dwie chorπgiewki o wymiarach 30x40 cm, w dobrze widocznych ko-
lorach.
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1. Czas trwania gry okreúlany jest przez regulaminy rozgrywek. 
2. Mierzenie czasu gry przez sÍdziego rozpoczyna siÍ z chwilπ prawid≥owego

wprowadzenia pi≥ki do gry przy rozpoczÍciu zawodÛw.

Przerwa miÍdzy czÍúciami gry 
3. Zawodnicy majπ prawo do minimum 5 minut przerwy miÍdzy obiema czÍúciami

gry. Czas trwania przerwy, nie mniejszy niø 5 minut, okreúlony jest regulaminach
danych rozgrywek.

Doliczanie straconego czasu gry
4. SÍdzia musi kompensowaÊ ca≥y utracony czas gry z powodu wystπpienia nie-

normalnych przerw w grze. To, øe iloúÊ kompensowanego czasu gry pozostawia
siÍ uznaniu sÍdziego, oznacza, øe ma on niepodwaøalnie prawo decydowania,
od jakiego momentu rozpoczπÊ liczenie utraconego czasu, uznajπc, øe dana
przerwa w grze jest nienormalna. SÍdzia musi uznaÊ za nienormalne wszystkie
opisane w Przepisach Gry nienormalne przerwy w grze, jak rÛwnieø moøe zde-
cydowaÊ, øe jakakolwiek inna przerwa nie wynikajπca z rutynowego przebiegu
meczu jest nienormalna.

5. UwagÍ o doliczeniu straconego czasu gry do czasu trwajπcej kaødej czÍúci za-
wodÛw, sÍdzia musi zamieúciÊ w sprawozdaniu z zawodÛw.
IloúÊ doliczonego przez sÍdziego czasu jest zaokrπglana dla potrzeb sygnaliza-
cji dla widzÛw, do pe≥nych minut w dÛ≥. Jednak sÍdzia powinien przed≥uøyÊ da-
nπ czÍúÊ zawodÛw o ca≥y doliczony przez niego czas gry. Doliczony czas gry
musi byÊ dodatkowo przed≥uøony, jeøeli wystπpiπ w nim nienormalne przerwy
w grze.

6. Jeøeli nienormalna przerwa w grze zwiπzana jest z koniecznoúciπ zejúcia za-
wodnikÛw i sÍdziÛw do szatni, z chwilπ zejúcia sÍdzia wstrzymuje mierzenie
czasu gry i ponowie rozpoczyna je z chwilπ wznowienia gry. W momencie mija-
nia 45. minuty sÍdzia sygnalizuje iloúÊ doliczonego czasu gry bez uwzglÍdnie-
nia tej przerwy.
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Omy≥kowe, przedwczesne zakoÒczenie czÍúci zawodÛw
7. Przedwczesne, omy≥kowe zakoÒczenie czÍúci zawodÛw i spostrzeøenie przez

sÍdziego pope≥nionego b≥Ídu, kiedy druøyny nie opuúci≥y jeszcze pola gry, zo-
bowiπzuje sÍdziego do poinformowania kapitanÛw druøyn o pope≥nionej pomy≥-
ce i kontynuowania gry.

8. Jeøeli sÍdzia omy≥kowo, przedwczeúnie zakoÒczy≥ pierwszπ po≥owÍ zawodÛw
i spostrzeg≥ swÛj b≥πd po zejúciu druøyn z pola gry, czas gry drugiej po≥owy nie
moøe byÊ powiÍkszony o czas niedograny w pierwszej czÍúci zawodÛw.

9. Omy≥kowe przedwczesne zakoÒczenie zawodÛw i spostrzeøenie przez sÍdzie-
go pope≥nionego b≥Ídu, kiedy druøyny opuúci≥y juø pole gry ñ powoduje odstπ-
pienie sÍdziego od zamiaru dogrania uzupe≥niajπcego czasu gry, uwaøajπc za-
wody za zakoÒczone. Fakt ten musi zostaÊ szczegÛ≥owo opisany w sprawozda-
niu z zawodÛw.

10. Jeøeli czÍúÊ zawodÛw zosta≥a omy≥kowo zakoÒczona przed up≥ywem ustalone-
go czasu gry w chwili, kiedy pi≥ka by≥a w grze, sÍdzia wznowi grÍ rzutem sÍ-
dziowskim w miejscu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w momencie przerwania gry.
Jeøeli gra zosta≥a przerwana, gdy pi≥ka znajdowa≥a siÍ w polu bramkowym, rzut
sÍdziowski sÍdzia winien wykonaÊ z linii pola bramkowego, rÛwnoleg≥ej do linii
bramkowej ñ z miejsca najbliøszego temu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili
przerwania gry.
ZakoÒczenie czÍúci zawodÛw w innej sytuacji powoduje wznowienie gry stosow-
ne do przyczyny jej przerwania.

Omy≥kowe przed≥uøenie czasu gry
11. Omy≥kowe przed≥uøenie czasu gry ktÛrejkolwiek czÍúci zawodÛw nie powoduje

odliczenia nadprogramowego czasu, a podjÍte przez sÍdziego decyzje w prze-
d≥uøonym czasie gry sπ waøne (m. in. uznane bramki, na≥oøone kary indywidu-
alne itp). Fakt przed≥uøenia czasu gry czÍúci zawodÛw sÍdzia musi opisaÊ
w sprawozdaniu z zawodÛw.
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Dogrywka
12. Dogrywka trwa dwa rÛwne okresy 15-minutowe, jeøeli regulamin danych rozgry-

wek nie przewiduje inaczej.
13. Zawodnikom przys≥uguje prawo do przerwy przed dogrywkπ. Czas trwania prze-

rwy przed dogrywkπ wynosi 5 minut. W czasie tej przerwy zawodnicy muszπ po-
zostaÊ na polu gry.

14. Przed dogrywkπ sÍdzia przeprowadza losowanie stron pola gry, na analogicz-
nych zasadach, jak przed rozpoczÍciem zawodÛw.

15. Po zakoÒczeniu pierwszej czÍúci dogrywki zawodnikom nie przys≥uguje prawo
do przerwy. Po zmianie stron niezw≥ocznie nastÍpuje rozpoczÍcie drugiej czÍúci
dogrywki.

16. Jeøeli wynik zawodÛw po dogrywce jest nierozstrzygniÍty sÍdzia, zgodnie z re-
gulaminem rozgrywek, zarzπdza wykonywanie rzutÛw z punktu karnego.

Zawody zakoÒczone przed up≥ywem ustalonego czasu gry
17. Jeøeli sÍdzia zakoÒczy≥ zawody przed up≥ywem ustalonego czasu gry, obowiπ-

zany jest rÛwnieø opisaÊ w sprawozdaniu z zawodÛw:
● przyczynÍ przedwczesnego zakoÒczenia zawodÛw,
● czas gry, w ktÛrym przedwczeúnie zakoÒczy≥ zawody,
● strony pola gry, ktÛre zajmowa≥y druøyny w chwili zakoÒczenia zawodÛw,
● na≥oøone kary indywidualne i wszystkie inne fakty zwiπzane z zawodami.
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Stawienie siÍ druøyn na polu gry
1. Druøyny zobowiπzane sπ do stawienia siÍ na polu gry w takim czasie, aby sÍ-

dzia mÛg≥ punktualnie, o wyznaczonej godzinie, daÊ sygna≥ gwizdkiem na roz-
poczÍcie zawodÛw.

2. Po wejúciu na pole gry, jeøeli jedna z druøyn jest nieobecna na stadionie z nie-
znanych sÍdziemu przyczyn, sÍdzia daje sygna≥ gwizdkiem do procedury zwiπ-
zanej z rozpoczÍciem zawodÛw. Po up≥ywie 10 minut od tego gwizdka, sÍdzia
powtÛrzy sygna≥ gwizdkiem i po dalszym 5-minutowym bezskutecznym oczeki-
waniu da sygna≥ o nieodbyciu siÍ zawodÛw.

3. Jeøeli po sygnale gwizdkiem o nieodbyciu siÍ zawodÛw nieobecna druøyna po-
jawi siÍ na obiekcie i bÍdzie to mia≥o miejsce w czasie, gdy druga druøyna nie
opuúci≥a jeszcze obiektu, sÍdzia ma obowiπzek zawody te rozpoczπÊ ñ z za-
strzeøeniem, øe opÛünione rozpoczÍcie zawodÛw pozwoli na ich dokoÒczenie,
wzglÍdnie nie naruszy harmonogramu innych zawodÛw rozgrywanych w danym
dniu na tym obiekcie.

Rzut sÍdziowski
4. Przy wykonywaniu rzutu sÍdziowskiego zawodnicy zajmujπ takie miejsca, aby

sÍdzia mÛg≥ swobodnie wykonaÊ rzut.
5. Nie istnieje obowiπzek uczestnictwa zawodnikÛw obu druøyn ñ czy jakiegokol-

wiek zawodnika ñ przy wykonywaniu rzutu sÍdziowskiego.
6. Przy rzucie sÍdziowskim pi≥ka musi zostaÊ opuszczona, nie zaú rzucona ku do-

≥owi. SÍdzia powinien trzymaÊ pi≥kÍ w swojej d≥oni, na wysokoúci wyciπgniÍtej
rÍki.

7. Jeøeli podczas wykonywania rzutu sÍdziowskiego, zanim pi≥ka dotknie pod≥oøa,
nastπpi naruszenie PrzepisÛw Gry, to po ewentualnym zastosowaniu kar indywi-
dualnych sÍdzia powtarza wykonanie rzutu sÍdziowskiego, gdyø pi≥ka nie by≥a
w grze.

SzczegÛlne sytuacje
8. Symboliczne rozpoczÍcie gry przez osobÍ postronnπ moøe mieÊ miejsce jedy-

nie na zawodach o specjalnym charakterze (mecze pokazowe, dobroczynne
itp.). Jednakøe po dokonaniu rozpoczÍcia przez osobÍ postronnπ, pi≥ka powin-
na byÊ cofniÍta w punkt úrodkowy i grÍ winien rozpoczπÊ zawodnik zgodnie
z Przepisami Gry. 
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Pi≥ka w grze i poza grπ
1. Jeøeli sÍdzia omy≥kowo przerwa≥ grÍ gwizdkiem, to nie moøe ona byÊ kontynu-

owana zawo≥aniem lub gestem sÍdziego. Wznowienie gry nastπpi rzutem sÍ-
dziowskim w miejscu, gdzie znajdowa≥a siÍ pi≥ka w chwili przerwania gry.

2. Przewinienie (nawet ewidentne), na ktÛre sÍdzia nie zareagowa≥ sygna≥em
gwizdka, nie stanowi o przerwaniu gry, a zawodnicy winni jπ kontynuowaÊ.
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Zdobycie bramki
1. Bramka moøe byÊ zdobyta z:

● rozpoczÍcia gry,
● akcji,
● rzutu od bramki,
● rzutu karnego,
● rzutu wolnego bezpoúredniego,
● rzutu z rogu.

2. Bramka nie moøe byÊ zdobyta bezpoúrednio z:
● rzutu sÍdziowskiego,
● rzutu wolnego bezpoúredniego, jeøeli pi≥ka wpadnie do bramki wykonawcy

rzutu,
● rzutu wolnego poúredniego,
● wrzutu,
● rzutu z rogu, jeøeli pi≥ka wpadnie do bramki wykonawcy rzutu.

Uznanie bramki
3. SÍdzia uznaje bramkÍ bÍdπc ca≥kowicie przekonanym, øe zosta≥a zdobyta

w sposÛb prawid≥owy. 
Fakt przekroczenia przez pi≥kÍ ca≥ym obwodem linii bramkowej miÍdzy s≥upka-
mi bramkowymi i pod poprzeczkπ sÍdzia winien stwierdziÊ osobiúcie. W okolicz-
noúciach, ktÛre uniemoøliwiajπ sÍdziemu stwierdzenie tego faktu, uznaje on
bramkÍ jedynie na podstawie informacji zwiπzkowego sÍdziego asystenta.

4. SÍdzia uznaje zdobytπ bramkÍ poprzez wyciπgniÍcie ramienia w kierunku punk-
tu úrodkowego pola gry.

5. Przed uznaniem bramki i wskazaniem rÍkπ na punkt úrodkowy pola gry, sÍdzia
powinien wzrokowo skontaktowaÊ siÍ z sÍdziπ asystentem, celem uzyskania po-
twierdzenia prawid≥owoúci zdobytej bramki.

6. Jeøeli pi≥ka uderzy≥a sÍdziego na polu gry i po odbiciu siÍ od niego wpad≥a
do bramki, to bramka tak zdobyta winna byÊ uznana, zak≥adajπc, øe wczeúniej
nie naruszono PrzepisÛw Gry.

7. Jeøeli pi≥ka przekroczy ca≥ym obwodem liniÍ bramkowπ miÍdzy s≥upkami bram-
kowymi i pod poprzeczkπ, mimo niezgodnej z Przepisami Gry interwencji za-
wodnikÛw druøyny broniπcej, to sÍdzia musi uznaÊ bramkÍ. PrÛba niezgodnej
z przepisami interwencji zawodnikÛw druøyny broniπcej musi byÊ ukarana indy-
widualnie.
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Nieuznanie bramki
8. SÍdzia, mimo podjÍtej decyzji o uznaniu bramki i wskazaniu rÍkπ na punkt úrod-

kowy, moøe zmieniÊ swojπ decyzjÍ, ale jedynie przed wznowieniem gry.
9. Jeøeli w czasie gry, z niewiadomej przyczyny, poprzeczka nie znajduje siÍ

na w≥aúciwym miejscu, a pi≥ka przesz≥a w úwietle bramki liniÍ bramkowπ poniøej
miejsca, w ktÛrym powinna znajdowaÊ siÍ poprzeczka, sÍdzia bramki takiej
uznaÊ nie moøe. Ustala z organizatorem czas realny do dokonania naprawy
bramki i po jej dokonaniu, grÍ wznowi rzutem sÍdziowskim z miejsca, w ktÛrym
znajdowa≥a siÍ pi≥ka w momencie stwierdzenia uszkodzenia. W wypadku braku
moøliwoúci dokonania naprawy bramki, sÍdzia zakoÒczy zawody.

10. Bramka jest zdobyta, gdy pi≥ka ca≥ym swoim obwodem przekracza liniÍ bramko-
wπ pomiÍdzy s≥upkami bramkowymi i pod poprzeczkπ. Jeøeli jednak po wskaza-
niu rÍkπ na punkt úrodkowy, a przed wznowieniem gry sÍdzia zauwaøy sygnali-
zacjÍ sÍdziego asystenta, ktÛry stwierdzi, øe przed zdobyciem bramki druøyna
atakujπca naruszy≥a Przepisy Gry i sÍdzia uzna zasadnoúÊ tej sygnalizacji, to
bramka taka nie moøe byÊ uznana. Gra zostanie wznowiona rzutem wynikajπ-
cym z naruszenia PrzepisÛw Gry.
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1. Zawodnik podczas zawodÛw moøe wielokrotnie byÊ uznanym za spalonego i nie
podlega karze indywidualnej z tytu≥u uporczywego naruszania przepisÛw gry.

Spalony
2. Zawodnik bÍdπcy na pozycji spalonej moøe byÊ uznany za spalonego przed za-

graniem lub dotkniÍciem pi≥ki, jeøeli zdaniem sÍdziego, øaden inny jego wspÛ≥-
partner niebÍdπcy na pozycji spalonej nie ma moøliwoúci zagrania pi≥ki. Jednak
sÍdzia podejmujπc decyzjÍ o spalonym musi byÊ pewny øe zawodnik ten dotknie
lub zagra pi≥kÍ.

3. Jeøeli sÍdzia asystent w sytuacji opisanej powyøej zasygnalizuje spalonego,
a zawodnik widzπc tÍ sygnalizacjÍ zatrzyma siÍ nie majπc kontaktu z pi≥kπ, to
sÍdzia asystent powinien zakoÒczyÊ sygnalizacjÍ, poniewaø usta≥y przes≥anki
do zaistnienia spalonego.

4. Zawodnik znajdujπcy siÍ na pozycji spalonej, ktÛry w momencie dotkniÍcia bπdü
zagrania pi≥ki przez wspÛ≥partnera nie bierze udzia≥u w grze lub nie przeszkadza
przeciwnikowi, moøe byÊ uznany za spalonego tylko i wy≥πcznie wtedy, jeøeli
przed kolejnym dotkniÍciem lub zagraniem pi≥ki przez wspÛ≥partnera, wzglÍdnie
przed zagraniem pi≥ki przez przeciwnika odnosi korzyúÊ z przebywania na pozy-
cji spalonej.

Przewinienia na zawodniku, ktÛry jest spalony
5. Jeøeli zawodnik narusza przepisy gry Artyku≥u 12 w odniesieniu do przeciwnika,

ktÛry jest spalony, to zawodnik ten moøe jedynie zostaÊ ukarany stosownπ karπ
indywidualnπ. Gra musi byÊ wznowiona rzutem wolnym poúrednim za spalone-
go.

Rola sÍdziÛw i wskazania sÍdziego asystenta
6. SÍdzia asystent, ktÛry ma wπtpliwoúci, czy zawodnik jest spalony czy nie, musi

powstrzymaÊ siÍ od sygnalizacji. Sytuacje wπtpliwe naleøy zawsze rozstrzygaÊ
na korzyúÊ druøyny atakujπcej.
RÛwnieø sÍdzia musi byÊ przekonany, øe zawodnik jest aktywny w grze, zanim
podejmie decyzjÍ o spalonym.
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Opuszczenie pola gry dla unikniÍcia spalonego
7. Zawodnik, ktÛry opuúci≥ pole gry dla unikniÍcia spalonego musi powrÛciÊ na nie

najpÛüniej po zakoÒczeniu akcji, z ktÛrej siÍ wy≥πczy≥. PowrÛt tego zawodnika
na boisko musi mieÊ charakter neutralny, to znaczy zawodnik ten nie moøe w≥π-
czyÊ siÍ ponownie do tej akcji, ani teø nie moøe on odnieúÊ øadnej korzyúci z po-
wrotu na pole gry. PowrÛt tego zawodnika na pole gry nie wymaga zgody sÍ-
dziego. 

KorzyúÊ przy spalonym
8. SÍdzia moøe stosowaÊ korzyúÊ przy spalonym tak jak w przypadku innych prze-

winieÒ.
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Pi≥ka noøna jest sportem walki i fizyczny kontakt pomiÍdzy zawodnikami jest nor-
malnym i dopuszczalnym elementem gry, jednak zawodnicy muszπ graÊ respek-
tujπc postanowienia PrzepisÛw Gry w Pi≥kÍ Noønπ oraz zasady fair play.
Powaøne, raøπce faule oraz gwa≥towne, agresywne zachowania sπ dwoma ka-
tegoriami przewinieÒ zdecydowanie przekraczajπcymi dopuszczalny poziom fi-
zycznej agresji i karanymi, zgodnie z postanowieniami Artyku≥u 12, wyklucze-
niem z gry.
Obecne Przepisy Gry pomijajπ pojÍcie rozmyúlnoúci w ocenie postÍpowania za-
wodnika w walce o pi≥kÍ (poza przypadkiem zagrania pi≥ki rÍkπ), zastÍpujπc po-
jÍcie rozmyúlnoúci pojÍciami: nieostroønoúÊ, nierozwaønoúÊ i uøycie niepro-
porcjonalnej si≥y. SÍdziowie zaú winni oceniaÊ skutek postÍpku zawodnika,
a nie przyczynÍ jego postÍpowania. Zawodnik nie moøe t≥umaczyÊ swego ataku
dobrymi intencjami (np. atak na pi≥kÍ), jeøeli atak ten wykona≥ z uøyciem niepro-
porcjonalnej si≥y, raøπco poza granicami normalnej gry, naraøajπc tym samym
przeciwnika na niebezpieczeÒstwo lub powodujπc jego kontuzjÍ.

Atakowanie cia≥em
1. Przepisy Gry nie zabraniajπ atakowania cia≥em przeciwnika przez dwÛch za-

wodnikÛw jednoczeúnie, zak≥adajπc, øe kaødy z nich swÛj atak wykona w spo-
sÛb prawid≥owy.

2. Przypadkowe zetkniÍcie siÍ cia≥ atakujπcego pi≥kÍ zawodnika i bramkarza nie
stanowi naruszenia PrzepisÛw Gry.

Atakowanie nogami
3. Atak wúlizgiem jest dozwolonym sposobem walki o pi≥kÍ, o ile nie wykonany jest

w sposÛb nieostroøny, nierozwaøny bπdü z uøyciem nieproporcjonalnej si≥y.

Uderzenie
4. Uderzenie moøe zawieraÊ uøycie jakiegokolwiek przedmiotu (w≥πczajπc pi≥kÍ),

jak rÛwnieø i czÍúÊ cia≥a, np. d≥oÒ, ramiÍ, g≥owÍ.
5. Usi≥owanie uderzenia lub kopniÍcia przeciwnika podlega takiej samej karze jak

czyn faktycznie dokonany.
Okreúlenie Ñusi≥owanie uderzeniaî lub Ñusi≥owanie kopniÍciaî naleøy rozumieÊ
w ten sposÛb, øe zawodnik nie uderzy≥ (kopnπ≥) przeciwnika tylko dlatego, øe
przeciwnik uchyli≥ siÍ przed uderzeniem lub kopniÍciem.

6. Zawodnik ktÛry uderza, kopie lub usi≥uje uderzyÊ, kopnπÊ przeciwnika, wspÛ≥-
partnera bπdü kaødπ inna osobÍ, czyniπc to w sposÛb, ktÛry jest powaønym, ra-
øπcym faulem lub gwa≥townym, agresywnym zachowaniem musi byÊ wykluczo-
ny z gry. Jeøeli natomiast kopniÍcie lub uderzenie zosta≥o dokonane w walce
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o pi≥kÍ nierozwaønie bπdü poza grπ w sposÛb uznany przez sÍdziego za nie-
sportowy, winny zawodnik powinien zostaÊ ukarany napomnieniem.

7. Jeøeli zawodnik wymachuje ≥okciami i ramionami w walce o pi≥kÍ, bÍdπc zbyt bli-
sko przeciwnika i czyni to bez naleøytej ostroønoúci aø do zaistnienia kontaktu
z cia≥em przeciwnika, sÍdzia winien zastosowaÊ sankcje karne w zaleønoúci
od oceny stopnia dynamiki zachowania).
Ataki przy uøyciu ≥okci, wzglÍdnie ramion, wykonane z nieproporcjonalnπ si≥π
i gwa≥townoúciπ, muszπ byÊ bezwzglÍdnie karane wykluczeniem winnego za-
wodnika z gry.

8. Jeøeli tuø po zdobyciu bramki (ale przed wznowieniem gry) sÍdzia dostrzeg≥ sy-
gnalizacjÍ sÍdziego asystenta, ktÛry stwierdzi≥, øe kilka sekund wczeúniej
(przed zdobyciem bramki) bramkarz druøyny, ktÛra zdoby≥a bramkÍ uderzy≥
w twarz przeciwnika we w≥asnym polu karnym, to bramka taka uznana byÊ nie
moøe. SÍdzia wykluczy z gry bramkarza, a grÍ wznowi rzutem karnym przeciw-
ko druøynie bramkarza.

Udzielanie kar indywidualnych
9. Jeøeli sÍdzia ma udzieliÊ zawodnikowi kary indywidualnej, winien wezwaÊ go

do siebie, zapisaÊ imiÍ, nazwisko, numer karanego zawodnika oraz rodzaj prze-
winienia i okazaÊ mu w≥aúciwy kolor kartki w wyprostowanej i uniesionej rÍce.
Z postÍpowania sÍdziego musi jednoznacznie wynikaÊ, ktÛry zawodnik zosta≥
ukarany. SÍdzia moøe wskazaÊ drugπ rÍkπ na osobÍ ukaranego zawodnika, jed-
noznacznie go ustalajπc. W przypadku, gdy znajduje siÍ on w grupie zawodni-
kÛw, sÍdzia winien odejúÊ kilka krokÛw od tej grupy, wezwaÊ zawodnika i dopie-
ro wtedy pokazaÊ mu stosownπ kartkÍ, w zaleønoúci od rodzaju przewinienia.
W szczegÛlnych sytuacjach sÍdzia moøe postÍpowaÊ przy udzielaniu kary indy-
widualnej w sposÛb umoøliwiajπcy mu skuteczne zarzπdzanie sytuacjπ.

10. Obowiπzek identyfikacji i odnotowania napomnianego zawodnika spoczywa
rÛwnieø na sÍdziach asystentach oraz na arbitrze technicznym.

11. Zawodnik, ktÛry zosta≥ wykluczony z gry, musi bezzw≥ocznie opuúciÊ pole gry, je-
go bezpoúrednie otoczenie i strefÍ technicznπ. W przypadku, gdy zawodnik ten
ociπga siÍ lub odmawia opuszczenia pola gry, sÍdzia informuje kapitana jego
druøyny, øe zawody zostanπ zakoÒczone przed up≥ywem ustalonego czasu gry,
jeøeli zawodnik ten w ciπgu 2 minut nie opuúci pola gry i jego bezpoúredniego
otoczenia. Wykluczony zawodnik nie moøe zajmowaÊ miejsca na ≥awce dla za-
wodnikÛw rezerwowych, niezaleønie od ubioru, w jakim siÍ znajduje.

12. Jeøeli sÍdzia ma udzieliÊ zawodnikowi napomnienia, lecz zanim zdπøy to uczy-
niÊ zawodnik ten pope≥nia nastÍpne wykroczenie karane indywidualnie napo-
mnieniem, to zawodnik ten zostanie wykluczony z gry ñ (czerwona kartka), ale
przedtem trzeba mu pokazaÊ øÛ≥tπ kartkÍ.
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13. Jeøeli zawodnik juø wczeúniej ukarany napomnieniem ma zostaÊ wykluczony
z gry w nastÍpstwie ukarania go drugim napomnieniem, to sÍdzia musi pokazaÊ
mu najpierw øÛ≥tπ kartkÍ i bezpoúrednio po tym czerwonπ kartkÍ tak, aby by≥o
oczywiste, øe zawodnik zosta≥ wykluczony za drugie przewinienie podlegajπce
napomnieniu, a nie za przewinienie karane natychmiastowym wykluczeniem
z gry.

14. Po wykluczeniu zawodnika z gry, wznowienie gry nastÍpuje po opuszczeniu po-
la gry i jego bezpoúredniego otoczenia przez ukaranego zawodnika.

15. Zawodnikowi, ktÛry w czasie przerwy w grze pope≥nia przewinienie podlegajπce
karze indywidualnej, sÍdzia jeøeli zauwaøy≥ przewinienie, musi udzieliÊ stosow-
nπ karÍ przed wznowieniem gry.

16. Jeøeli sÍdzia przerwa≥ grÍ i przystπpi≥ do czynnoúci zwiπzanych z ukaraniem za-
wodnika karπ napomnienia, wzglÍdnie wykluczenia, grÍ moøna wznowiÊ jedynie
po zakoÒczeniu tych czynnoúci.

17. Po zakoÒczeniu czynnoúci zwiπzanych z na≥oøeniem kary indywidualnej, gra
musi byÊ wznowiona sygna≥em gwizdka.

18. SÍdzia ma prawo do udzielania napomnieÒ i wykluczeÒ od momentu wejúcia
na pole gry do chwili opuszczenia go po koÒcowym gwizdku. Jeøeli sÍdzia za-
koÒczy≥ sygna≥em gwizdka jednπ z czÍúci zawodÛw wzglÍdnie ca≥e zawody
i po tym fakcie zawodnik dopuúci≥ siÍ naruszenia PrzepisÛw Gry podlegajπcych
karze napomnienia lub wykluczenia, a sÍdzia znajduje siÍ jeszcze na polu gry
lub w jego bezpoúrednim otoczeniu, udzielenie kary sygnalizuje pokazaniem za-
wodnikowi stosownej kartki.
W pozosta≥ych przypadkach sÍdzia swoje dzia≥anie ograniczy do poinformowa-
nia kapitana jego druøyny o na≥oøonej karze.

Kary indywidualne na zawodach druøyn m≥odzieøowych
19. Na zawodach juniorÛw starszych i m≥odszych obowiπzujπ kary indywidualne

przewidziane w Przepisach Gry w pi≥kÍ noønπ (kartki øÛ≥te i czerwone).
20. Na pozosta≥ych zawodach druøyn m≥odzieøowych (o ile regulamin rozgrywek

ZPN nie okreúla inaczej) nie przewiduje siÍ udzielania zawodnikom kary napo-
mnienia. Zawodnik, ktÛry pope≥nia przewinienie karane napomnieniem, na za-
wodach druøyn m≥odzieøowych otrzymuje karÍ wychowawczπ w postaci czaso-
wego wykluczenia z gry na 3, 5 lub 10 minut, w zaleønoúci od ciÍøaru przewi-
nienia.

21. Zawodnik, ktÛry zosta≥ ukarany czasowym wykluczeniem z gry, nie moøe byÊ
w czasie odbywania kary wymieniony na innego zawodnika.

22. Podczas odbywania kary czasowego wykluczenia z gry zawodnik ma obowiπzek
oczekiwania w pozycji stojπcej poza polem gry na wysokoúci linii úrodkowej
w odleg≥oúci minimum 1 m od linii bocznej.
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Sygnalizacje sÍdziego
1. Przyznanie rzutu wolnego sÍdzia sygnalizuje wyprostowanym ramieniem w kie-

runku linii bramkowej druøyny, przeciwko ktÛrej zarzπdzi≥ jego wykonanie.

SposÛb wykonania
2. Zawodnicy druøyny, ktÛrej przyznano wykonanie rzutu wolnego mogπ go wyko-

naÊ pomimo niezachowania przepisowej odleg≥oúci od pi≥ki przez zawodnikÛw
druøyny przeciwnej,

3. Jeøeli po ustawieniu pi≥ki w miejscu przewinienia druøyna wykonujπca rzut wol-
ny z jakiegokolwiek powodu (np. nieprawid≥owej odleg≥oúci zawodnikÛw druøy-
ny przeciwnej od pi≥ki) nie wykona go natychmiast, sÍdzia z w≥asnej inicjatywy
wstrzymuje wykonanie rzutu wolnego, informuje wykonawcÍ, øe rzut bÍdzie wy-
konany na jego polecenie i dopiero po przesuniÍciu zawodnikÛw druøyny prze-
ciwnej na odleg≥oúÊ 9,15 m od pi≥ki, daje sygna≥ gwizdkiem na wykonanie rzutu
wolnego. 

Zachowanie zawodnikÛw druøyny wykonujπcej rzut wolny
4. Jeøeli wykonawca rzutu wolnego reklamuje nieprawid≥owπ odleg≥oúÊ przeciwni-

kÛw od pi≥ki, sÍdzia powinien wstrzymaÊ wykonanie rzutu, poleciÊ zawodnikom
druøyny przeciwnej odsuniÍcie siÍ na przepisowπ odleg≥oúÊ i dopiero po wyko-
naniu tego polecenia daÊ sygna≥ gwizdkiem na wykonanie rzutu.

5. Jeøeli sÍdzia zarzπdzi, øe rzut wolny wykonywany bÍdzie na sygna≥ gwizdkiem,
a wykonawca nie czekajπc na sygna≥, wykona ten rzut, to bez wzglÍdu na oko-
licznoúci sÍdzia musi ukaraÊ napomnieniem winnego zawodnika, a rzut wolny
musi byÊ powtÛrzony.
Nie ma znaczenia w tej sytuacji, czy z wykonanego rzutu wolnego zosta≥a zdo-
byta bramka, czy np. pi≥ka zosta≥a wybita przez bramkarza na rzut z rogu lub
opuúci≥a pole gry obok bramki.
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Zawodnik wykonujπcy rzut karny
1. Jeøeli wykonawca rzutu karnego wykona go przed sygna≥em gwizdka na jego

wykonanie, to bez wzglÍdu na wynik rzutu karnego sÍdzia zarzπdzi jego powtÛ-
rzenie.

2. Jeøeli sÍdzia zarzπdzi≥ powtÛrne wykonanie rzutu karnego, to nie jest koniecz-
ne, aby wykona≥ go ten sam zawodnik.

3. Wykonanie rzutu karnego przez dwÛch zawodnikÛw tej samej druøyny jest do-
zwolone, o ile sposÛb tego wykonania nie koliduje z zasadami okreúlonymi
w Przepisach Gry.

Obrona rzutu karnego
4. Bramkarz moøe poruszaÊ siÍ na linii bramkowej, ale nie moøe opuszczaÊ jej

do czasu zagrania pi≥ki.
5. Dla obrony rzutu karnego bramkarz moøe zamieniÊ siÍ funkcjπ z zawodnikiem

z pola za zgodπ sÍdziego. Jeøeli po wykonaniu rzutu karnego gra nie bÍdzie
kontynuowana, to zawodnicy ci nie muszπ zmieniaÊ swoich ubiorÛw. Bramkarz
dla obrony rzutu karnego moøe byÊ zastπpiony przez zawodnika rezerwowego,
zak≥adajπc, øe dozwolona liczba zmian nie zosta≥a wykorzystana.

6. Bramkarz, ktÛry odmawia obrony rzutu karnego zachowuje siÍ niesportowo i zo-
stanie ukarany napomnieniem, a w przypadku ponownej odmowy ñ wyklucze-
niem z gry, po uprzednim udzieleniu mu drugiego napomnienia.

RozstrzygniÍcie rzutu karnego
7. Jeøeli sÍdzia da mimowolny sygna≥ gwizdkiem, zanim znane jest rozstrzygniÍ-

cie rzutu karnego, to rzut karny musi byÊ powtÛrzony.
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SzczegÛlne sytuacje
8. Jeøeli podczas wykonywania rzutu karnego pi≥ka zosta≥a wprowadzona do gry,

ale zanim wiadomy sta≥ siÍ jego wynik, nastπpi≥a awaria oúwietlenia, to po usu-
niÍciu jej, rzut karny musi byÊ powtÛrzony.

9. Jeøeli sÍdzia przed≥uøa czas gry tylko na wykonanie rzutu karnego zarzπdzone-
go w ustalonym czasie gry, to musi o tym powiadomiÊ kapitanÛw druøyn.

10. Jeøeli rzut karny zosta≥ zarzπdzony w czasie, kiedy po jego wykonaniu gra nie
bÍdzie juø wznowiona, rzut karny musi byÊ wykonany nawet wtedy, gdy na polu
gry nie ma pe≥nych sk≥adÛw druøyn.

11. Jeøeli druøyna grajπca w siedmiu zawodnikÛw zostanie ukarana rzutem karnym,
a w rezultacie pope≥nionego przewinienia jeden z jej zawodnikÛw zostanie wy-
kluczony z gry, sÍdzia koÒczy zawody, nie zezwalajπc na wykonanie rzutu kar-
nego.

Zarzπdzenie rzutu karnego
12. Zarzπdzenie rzutu karnego sÍdzia sygnalizuje zdecydowanie wskazujπc wypro-

stowanym ramieniem na punkt karny, z ktÛrego rzut ma byÊ wykonany.
13. Pi≥ka musi byÊ umieszczona nieruchomo na punkcie karnym. Przy wykonywaniu

rzutu karnego zawodnik wykonujπcy rzut nie moøe z jakichkolwiek powodÛw
umieúciÊ pi≥ki obok punktu karnego bez wzglÍdu na stan nawierzchni pola gry
w tym miejscu.

14. Rzut karny moøe byÊ wykonany tylko na sygna≥ gwizdkiem sÍdziego.
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Wprowadzenie pi≥ki do gry
1. Wrzut wykonywany z jakiegokolwiek innego miejsca niø to, w ktÛrym pi≥ka prze-

sz≥a liniÍ bocznπ pola gry, musi byÊ uznany jako wrzut wykonywany niew≥aúci-
wie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji sÍdzia nakaøe wykonaÊ wrzut dru-
øynie przeciwnej.

2. åwiadome uderzenie pi≥kπ o ziemiÍ przed wykonaniem wrzutu nie jest zabronio-
ne. Zawodnik nie narusza rÛwnieø przepisÛw gry, gdy przed wykonaniem wrzu-
tu pi≥ka przypadkowo wypadnie mu z rπk.

3. Wrzut jest wykonany prawid≥owo, jeøeli wykonawca wrzutu ma czÍúÊ kaødej sto-
py na lub za liniπ bocznπ, wzglÍdnie czÍúÊ stÛp na polu gry, a piÍty na linii bocz-
nej. W trakcie wykonania obie stopy muszπ mieÊ kontakt z pod≥oøem.

4. Wykonanie wrzutu z rozbiegu nie jest zakazane pod warunkiem, øe w momen-
cie wrzutu wykonawca nie oderwie stÛp od pod≥oøa i wykona go z miejsca, gdzie
pi≥ka uprzednio opuúci≥a pole gry.

5. Wykonanie wrzutu z wykorzystaniem akrobacji dla osiπgniÍcia lepszego efektu,
wzglÍdnie z pozycji kucznej, jest dozwolone, o ile spe≥nione zostanπ warunki za-
warte w niniejszym Artykule.

6. Wykonanie wrzutu z pozycji klÍczπcej, wzglÍdnie siedzπcej, jest niedozwolone.
7. Nadanie pi≥ce kierunku lotu jednπ rÍkπ, a wrzucenie jej na pole gry drugπ, naru-

sza Przepisy Gry. W takiej sytuacji wrzut zostanie przyznany druøynie przeciw-
nej, z tego samego miejsca.

8. Jeøeli po prawid≥owo wykonanym wrzucie pi≥ka odbije siÍ od sÍdziego znajdujπ-
cego siÍ na polu gry lub od pod≥oøa i wyjdzie poza liniÍ bocznπ, ponowny wrzut
wykona druøyna przeciwna.

9. Jeøeli po nieprawid≥owo wykonanym wrzucie pi≥ka bezpoúrednio trafi≥a do za-
wodnika druøyny przeciwnej, sÍdzia nie moøe zezwoliÊ na kontynuowanie gry
stosujπc korzyúÊ. Wrzut winien byÊ prawid≥owo wykonany przez druøynÍ prze-
ciwnπ.

10. Zawodnik, ktÛry rozmyúlnie opÛünia wykonanie wrzutu winien zostaÊ napomnia-
ny. Wrzut wykonuje ta sama druøyna.
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Wprowadzenie pi≥ki do gry
1. Jeøeli z rzutu od bramki pi≥ka nie przekroczy pola karnego i wpadnie bezpoúred-

nio do bramki wykonawcy rzutu lub teø w obrÍbie pola karnego przekroczy liniÍ
bramkowπ na zewnπtrz s≥upkÛw bramkowych, rzut musi byÊ powtÛrzony, ponie-
waø pi≥ka zanim opuúci≥a pole gry, nie zosta≥a wprowadzona do gry.

2. Jeøeli z rzutu od bramki pi≥ka przekroczy bezpoúrednio w≥asnπ liniÍ bramkowπ
poza polem karnym, grÍ naleøy wznowiÊ rzutem z rogu.

Zachowania zawodnikÛw druøyny nie wykonujπcej rzutu od bramki
3. Po zarzπdzeniu rzutu od bramki, zawodnicy druøyny przeciwnej powinni nie-

zw≥ocznie opuúciÊ pole karne, aby rzut mÛg≥ byÊ wykonany bez straty czasu.
Celowe ociπganie siÍ z opuszczeniem pola karnego naleøy traktowaÊ jako nie-
sportowe zachowanie.

Sygnalizacja sÍdziego 
4. Rzut od bramki sÍdzia zarzπdza wskazujπc wyprostowanym ramieniem pole

bramkowe, z ktÛrego ma byÊ wykonany rzut.
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1. SÍdzia i sÍdzia asystent sprawdzajπ po swoich stronach prawid≥owe ustawienie
pi≥ki w polu roønym do wykonania rzutu z rogu.

2. Jeøeli pi≥ka w sposÛb jednoznaczny opuúci≥a pole gry na rzut z rogu, sÍdzia
wskazuje wyprostowanym ramieniem na pole roøne, z ktÛrego ma byÊ wykona-
ny rzut.
W przypadku braku jednoznacznoúci, sÍdzia oprÛcz wymienionych wyøej wska-
zaÒ rÍkπ, daje rÛwnieø sygna≥ gwizdkiem.
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Rzuty z punktu karnego wykonywane w celu wy≥onienia zwyciÍzcy meczu

1. Jeøeli kapitanowie obydwu druøyn uzgodnili, øe odmawiajπ wykonywania rzutÛw
z punktu karnego, pomimo faktu, øe takπ procedurÍ przewiduje regulamin roz-
grywek, to sÍdzia odstÍpuje od dalszych dzia≥aÒ, opisujπc ca≥π sytuacjÍ w spra-
wozdaniu.

2. Jeøeli podczas wykonywania rzutÛw z punktu karnego pi≥ka pÍk≥a po zetkniÍciu
siÍ ze s≥upkiem lub poprzeczkπ, nie przekraczajπc linii bramkowej, to rzutu tego
nie naleøy powtarzaÊ. 

3. Wszyscy zawodnicy, ktÛrzy nie sπ kontuzjowani, muszπ braÊ udzia≥ w wykony-
waniu rzutÛw z punktu karnego. 

4. Podczas wykonywania rzutÛw z punktu karnego, druøyna ktÛra w trakcie meczu
nie wykorzysta≥a limitu zmian, nie moøe dokonaÊ wymiany zawodnika na rezer-
wowego przed wykonywaniem rzutÛw. Jedynie ci zawodnicy, ktÛrzy sπ na polu
gry w chwili zakoÒczenia zawodÛw, mogπ wziπÊ udzia≥ w wykonywaniu rzutÛw
z punktu karnego Powyøsze zasady nie dotyczπ bramkarzy.

5. W wypadku awarii sztucznego oúwietlenia, ktÛra ma miejsce na stadionie po za-
koÒczeniu dogrywki lub w trakcie wykonywania rzutÛw z punktu karnego, sÍdzia
wyznaczy realny czas na naprawÍ oúwietlenia.

Jeøeli okaøe siÍ, øe nie ma moøliwoúci dokoÒczenia rywalizacji, o wyniku zade-
cydujπ ustalenia regulaminu rozgrywek.

��
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1. Tylko jedna osoba w danej chwili jest upowaøniona do przekazywania taktycz-
nych wskazÛwek. Osoba ta moøe przesunπÊ siÍ do przodu strefy, i przebywaÊ
tam bez ograniczeÒ, ale ca≥y czas musi siÍ odpowiednio zachowywaÊ.
W przeciwnym razie sÍdzia ma prawo nakazaÊ osobie zachowujπcej siÍ nieod-
powiedzialnie opuszczenie strefy technicznej. Osoba ta winna byÊ usuniÍta po-
za ogrodzenie boiska i nie moøe przebywaÊ w tunelu prowadzπcym do szatni.
Zachowanie tej osoby sÍdzia musi opisaÊ w sprawozdaniu.

2. W strefie technicznej obowiπzuje zakaz palenia tytoniu.
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S DZIA TECHNICZNY

Na zawodach szczebla centralnego regulamin rozgrywek wymaga udzia≥u sÍ-
dziego technicznego. Jego wyznaczenie odbywa siÍ wed≥ug nastÍpujπcych za-
sad:
● w zawodach Ekstraklasy ñ sÍdzia techniczny winien posiadaÊ uprawnienia

do prowadzenia co najmniej zawodÛw II ligi,
● w zawodach I ligi ñ sÍdzia techniczny winien posiadaÊ uprawnienia do prowa-

dzenia co najmniej zawodÛw III ligi,
● w zawodach II ligi ñ sÍdzia techniczny winien posiadaÊ uprawnienia do pro-

wadzenia co najmniej zawodÛw IV ligi.
SposÛb delegowania sÍdziÛw technicznych okreúla Kolegium SÍdziÛw PZPN.

Obowiπzki przed zawodami:
● Przybycie na miejsce zawodÛw co najmniej 90 minut (w Ekstraklasie ñ 120

minut) przed wyznaczonπ godzinπ ich rozpoczÍcia.
● Zg≥oszenie siÍ do sÍdziego zawodÛw i omÛwienie z nim zasad wspÛ≥pracy

oraz podporzπdkowanie siÍ ustaleniom wydanym przez sÍdziego.
● Dostarczenie w wyznaczonym czasie sprawozdania z zawodÛw ñ do wype≥-

nienia przez obie druøyny. 
● Sprawdzenie, czy sprawozdanie zosta≥o wype≥nione prawid≥owo oraz spraw-

dzenie toøsamoúci zawodnikÛw, jeøeli zachodzi taka potrzeba.
● Uczestniczenie w odprawie przedmeczowej sÍdziÛw.
● Nawiπzanie kontaktu z obiema druøynami celem przeprowadzenia, w ozna-

czonym czasie, wstÍpnej kontroli ubioru zawodnikÛw.
● Kontakt z obs≥ugπ medycznπ i udzielenie instruktaøu dotyczπcego postÍpowa-

nia w przypadku kontuzji zawodnikÛw.
● Poinformowanie osÛb towarzyszπcych druøynom, zajmujπcych miejsca

na ≥awkach dla zawodnikÛw rezerwowych o ich obowiπzkach i uprawnieniach.
● Sprawdzenie ubioru i wyposaøenia zawodnikÛw przed ich wejúciem na pole

gry. Jeøeli jakakolwiek czÍúÊ ubioru zawodnika nie odpowiada wymogom
PrzepisÛw Gry, sÍdzia techniczny winien zwrÛciÊ na to uwagÍ sÍdziemu.

● Dokonanie, zgodnie z Przepisami Gry, oceny przygotowania pola gry i jego
najbliøszego otoczenia ze szczegÛlnym zwrÛceniem uwagi na sposÛb ozna-
kowania linii poszczegÛlnych pÛl, ustawienia chorπgiewek, prawid≥owoúci za-
mocowania siatek bramkowych, umocowania bramek.

● Sprawdzenie ustawienia stanowiska dla pe≥nienia swoich obowiπzkÛw
(na przyk≥ad stolik i krzes≥o) ñ miÍdzy ≥awkami dla zawodnikÛw rezerwowych
oraz kontrola elektronicznych lub tradycyjnych tablic wymiany zawodnikÛw.

● Sprawdzenie stanu przygotowania pi≥ek do gry i omÛwienie wspÛ≥pracy
z ch≥opcami do podawania pi≥ek.
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Obowiπzki w czasie zawodÛw:
● NadzÛr nad wymianπ zawodnikÛw.
● Kontrola obydwu ≥awek dla zawodnikÛw rezerwowych wraz ze strefami tech-

nicznymi.
● Sygnalizowanie dokonywanej wymiany zawodnikÛw za pomocπ tablic infor-

macyjnych.
● Opieka nad pi≥kami zapasowymi.
Pozostawanie do dyspozycji sÍdziego i pomoc mu w prowadzeniu zawodÛw po-
przez:
● Noszenie kompletnego ubioru sÍdziowskiego pod dresem.
● Utrzymywanie kontaktu wzrokowego z sÍdziami w celu udzielenia im pomocy

ñ notowanie wszelkich na≥oøonych kar indywidualnych (øÛ≥te i czerwone kart-
ki), wymian zawodnikÛw oraz ewentualnych przypadkÛw rzucania materia≥Ûw
pirotechnicznych lub innych przedmiotÛw (kto i gdzie) na pole gry lub w jego
najbliøszym otoczeniu.

● Dzia≥anie w roli poúrednika w przypadku rozwiπzywania problemÛw, ktÛre mo-
g≥yby staÊ siÍ przyczynπ przerwania zawodÛw lub zakoÒczenia ich przed up≥y-
wem ustalonego czasu gry.

● Nawiπzanie kontaktu wzrokowego z sÍdziπ, ktÛry na oko≥o 2 minuty
przed up≥ywem ustalonego czasu gry lub ewentualnych dogrywek, przekazu-
je za pomocπ umÛwionych gestÛw czas, jaki zostanie dodany do czasu gry.
SÍdzia techniczny tuø przed up≥ywem ustalonego czasu gry po≥owy zawodÛw,
to jest w 44. minucie i oko≥o 55. sekundzie, informuje zawodnikÛw i publicz-
noúÊ, za pomocπ tablicy wymiany zawodnikÛw, o ile minut sÍdzia przed≥uøy≥
danπ czÍúÊ zawodÛw. SÍdzia techniczny unosi oburπcz tablicÍ ponad g≥owπ
i pokazuje jπ we wszystkich kierunkach (na wprost pola gry i w obu kierunkach
pod katem 45 stopni do pola gry), przytrzymujπc jπ w kaødym po≥oøeniu przez
oko≥o 5 sekund.

● Obserwacja zak≥ÛceÒ porzπdku i nadzorowanie zachowaÒ osÛb przebywajπ-
cych na ≥awce dla zawodnikÛw rezerwowych, niedopuszczanie do eskalacji
wydarzeÒ; w przypadku zamieszek na polu gry lub w jego bezpoúrednim oto-
czeniu (przepychania, bijatyki zawodnikÛw itp.) sÍdzia techniczny nie wchodzi
na pole gry. Dopuszcza siÍ wejúcie sÍdziego technicznego jedynie wtedy, kie-
dy w wyniku wydarzeÒ na boisku zagroøone jest bezpoúrednio zdrowie i øycie
sÍdziego.

● Uzgodnienie z sÍdziπ ñ po pierwszej po≥owie zawodÛw oraz po ich zakoÒcze-
niu ñ swoich notatek (przed wype≥nieniem sprawozdania z zawodÛw przez sÍ-
dziego).

● Kontrola stref technicznych ñ raczej w sposÛb zapobiegawczy, niø konfronta-
cyjny.

● Natychmiastowe informowanie sÍdziego o niedopuszczalnym zachowaniu
osÛb przebywajπcych w strefach technicznych. 

���

S DZIA TECHNICZNY ORAZ REZERWOWY S DZIA ASYSTENT

pzpn 2012.qxd  2012-12-04  13:56  Page 172



Po zawodach:
● NadzÛr nad zejúciem zawodnikÛw oraz dzia≥aczy do szatni, zajmujπc takπ po-

zycjÍ, aby byÊ úwiadkiem ewentualnych incydentÛw; sÍdzia techniczny nie
wchodzi na pole gry, ale bÍdπc w okolicach stref technicznych,

● Opuszczenie pola gry jako ostatni, majπc przed sobπ wszystkich zawodnikÛw,
dzia≥aczy i sÍdziÛw,

● Z≥oøenie sÍdziemu pe≥nego raportu z wydarzeÒ na polu gry, ustalajπc z nim
liczbÍ i rodzaje kar indywidualnych (napomnienia, wykluczenia z gry), wymia-
ny zawodnikÛw i inne istotne zdarzenia. SÍdzia techniczny musi takøe poin-
formowaÊ sÍdziego o swoich spostrzeøeniach i wydarzeniach, ktÛre mia≥y
miejsce poza polem widzenia trÛjki sÍdziowskiej, a przede wszystkim informu-
je sÍdziego o nieodpowiednich zachowaniach jakichkolwiek osÛb przebywa-
jπcych na ≥awkach dla zawodnikÛw rezerwowych i w strefie technicznej, spo-
rzπdzajπc sprawozdanie z zawodÛw, ktÛre winien przekazaÊ sÍdziemu.

���

S DZIATECHNICZNY ORAZ REZERWOWY S DZIAASYSTENT

pzpn 2012.qxd  2012-12-04  13:56  Page 173



�����

���

pzpn 2012.qxd  2012-12-04  13:56  Page 174



�����

���

pzpn 2012.qxd  2012-12-04  13:56  Page 175



�����

���

pzpn 2012.qxd  2012-12-04  13:56  Page 176


	Przepisy Gry w piĹ‚kÄ™ noĹĽnÄ… 2012-2013
	Interpretacje FIFA do PrzepisĂłw Gry oraz wytyczne dla sÄ™dziĂłw
	Postanowienia PZPN


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


