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IFAB istorija
 arptautinė futbolo asociacijų taryba (IFAB – International Football Association
T
Board) yra universalus sprendimų priėmimo organas, atsakingas už futbolo
taisyklių taikymą. IFAB veiklos tikslai yra saugoti, rengti, sudaryti bei redaguoti
futbolo taisykles ir pritaikyti jas futbolo žaidimui visame pasaulyje, taip pat
užtikrinti bei stebėti, kad jos visur būtų taikomos vienodai ir nuosekliai.
IFAB buvo įkurta 1886 m. birželio 2 d. susitikus Anglijos, Škotijos, Velso ir
Šiaurės Airijos futbolo asociacijų atstovams. Naujasis organas buvo sukurtas
Anglijos FA iniciatyva siekiant parengti suvienodintą žaidimo taisyklių rinkinį,
kadangi tuo metu kiekviena šalis futbolo žaidimui taikė skirtingas taisykles.
Taisyklėms sergėti įsteigtos IFAB vaidmuo buvo ir tebėra išsaugoti, stebėti,
nagrinėti ir prireikus tobulinti futbolo žaidimo taisykles.
 utbolo žaidimas greitai paplito ir išpopuliarėjo, todėl 1904 m. septynių tautų
F
atstovai susitiko Paryžiuje ir įkūrė FIFA (Fédération Internationale de Football
Associations), kuri prie IFAB prisijungė 1913 metais.

 uo 1863 m., kai pasirodė pirmasis oficialus futbolo taisyklių rinkinys, IFAB
N
peržiūrėjo labai daug įvairių taisyklių pakeitimų. Daugiausia kartų taisyta
veikiausiai yra nuošalės taisyklė, mat iš pradžių net ir priešais kamuolį buvęs
žaidėjas buvo laikomas atsidūrusiu nuošalėje. Vartininko aikštelė atsirado
1869-aisiais, o kampinis – 1872 metais. Pirmasis baudinys buvo skirtas 1891
metais, ir iki 1902-ųjų jis galėjo būti smūgiuojamas nuo bet kurio per 12 jardų
nuo vartų nutolusios išilginės linijos taško. 1912 m. įvestas draudimas
vartininkams imti kamuolį rankomis už baudos aikštelės ribų gerokai padidino
pelnomų įvarčių skaičių, o nuo 1920-ųjų žaidėjui nebegalėjo būti fiksuojamas
nuošalės pažeidimas įmetant kamuolį iš už užribio.
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I FAB nuolat keitė ir formavo futbolo žaidimą, o drauge ir jo žaidėjų bei žiūrovų
mąstyseną. Taisyklių pakeitimas, draudžiantis vartininkams imti į rankas
sąmoningai atgal spirtą kamuolį, buvo padarytas po 1990 m. FIFA pasaulio
čempionato Italijoje, o 1998 m. priimtas nutarimas, kad raudona kortelė turi
būti skiriama už rimtą taisyklių pažeidimą. Šie pavyzdžiai rodo, kaip keitėsi
IFAB požiūris į futbolą ir kokią įtaką žaidimui turėjo patys IFAB sprendimai.
 010 m. spalio mėn. IFAB iš naujo apsvarstė vartų linijos technologiją (VLT) ir
2
sutiko su dvejų metų bandomuoju testavimo laikotarpiu.  2012 m. liepos mėn.
IFAB priėmė istorinius sprendimus – patvirtino VLT naudojimą ir papildomų
teisėjo asistentų dalyvavimą rungtynėse.

 016 m. kovo mėn. visuotiniame IFAB susirinkime (AGM) buvo priimtas kitas
2
istorinis sprendimas – nutarta išbandyti programą „Teisėjo videoasistentas“, o
kartu patvirtintas ir didžiausias futbolo taisyklių pakeitimų rinkinys per visą
IFAB istoriją.
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IFAB struktūra
ir veikla
 012-aisiais IFAB pradėjo reformų procesą, kuris buvo baigtas 2014 m. sausio
2
13 d., IFAB tapus savarankiška asociacija. Vadovaujantis Šveicarijos įstatymais
buvo patvirtinti įstatai, aiškiai nustatantys ir apibrėžiantys IFAB bei jos organų
struktūrą ir atsakomybę. Norint užtikrinti skaidrią, demokratišką ir modernią
IFAB veiklą, buvo sukurta nauja IFAB struktūra ir vykdomasis sekretoriatas.
 ors pačios IFAB sudėtis nepakito, įvykdžius reformą buvo sudaryti IFAB
N
futbolo patariamasis ir techninis patariamasis komitetai, į kuriuos įtraukti
ekspertai iš viso pasaulio. Taip siekiama pagerinti konsultacijų procesą ir
skatinti aktyviau tobulinti futbolo taisykles.

Kasmetinis visuotinis susirinkimas (AGM – Annual General Meeting)
AGM vyksta kasmet vasario arba kovo mėnesį Anglijoje, Škotijoje, Velse arba
Šiaurės Airijoje pagal griežtą rotaciją, o pasaulio futbolo čempionato metais
AGM vietą nustato FIFA. AGM sprendimai dėl futbolo žaidimo taisyklių yra
privalomi ir konfederacijų ar nacionalinių futbolo asociacijų turi būti taikomi
nuo birželio 1 dienos. Tačiau konfederacijos ir nacionalinės futbolo asociacijos,
baigiančios sezoną ir pirmenybes vėliau kaip birželio 1 d., gali nuspręsti atidėti
futbolo taisyklių pakeitimų taikymą iki sezono ar pirmenybių pabaigos. Jeigu
pirmenybės prasideda iki birželio 1 d., tai taisyklių pakeitimus galima taikyti
tik po to, kai IFAB išleidžia oficialų aplinkraštį su taisyklių pakeitimais.
 onfederacijos arba nacionalinės asociacijos negali taikyti jokių
K
alternatyvių ir skirtingų futbolo taisyklių nuostatų, išskyrus tuos atvejus,
kai pakeitimai buvo suderinti ir patvirtinti IFAB.
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Kasmetinis einamasis susirinkimas (ABM – Annual Business Meeting)
ABM yra parengiamasis susirinkimas, kuris vyksta lapkričio mėnesį. ABM gali
apsvarstyti bet kurios konfederacijos arba nacionalinės futbolo asociacijos
pateiktus klausimus, taip pat patvirtinti eksperimentus ir bandymus. Tačiau
bet kokie taisyklių pakeitimai privalo būti patvirtinti AGM.

Techninio vystymo pakomitetis (TSC – Technical Subcommittee)
TSC sudaro ekspertai iš keturių Didžiosios Britanijos futbolo asociacijų, FIFA ir
IFAB. Šis pakomitetis analizuoja galimus futbolo taisyklių pakeitimus ir
pateikia bandymų bei eksperimentų rezultatus ABM ir AGM.
Patariamieji komitetai
Futbolo patariamąjį komitetą (FAP – Football Advisor Panel) ir Techninį
patariamąjį komitetą (TAP – Technical Advisor Panel) sudaro futbolo ekspertai
iš viso pasaulio, kurie padeda IFAB rengti futbolo taisykles. Tarp šių ekspertų
yra buvusių žaidėjų, trenerių ir teisėjų iš įvairių konfederacijų bei įvairių
futbolo organų ir organizacijų. Bet kokie galimi taisyklių pakeitimai iš pradžių
apsvarstomi šiuose komitetuose: FAP apžvelgia perspektyvas iš žaidėjų ir
trenerių pusės, o TAP vertina technines detales ir galimą poveikį teisėjavimui.
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Futbolo taisyklių
pakeitimo priežastys
S prendimas dėl dabartinio futbolo taisyklių peržiūrėjimo buvo įtvirtintas
127-ojo, 128-ojo ir 129-ojo AGM protokoluose. Techninis pakomitetis (TSC)
pradėjo dirbti dar 2014-ųjų rudenį, o 2015 m. vasario 28 d. konstatavo ir įrašė,
kad:
„ ...taisyklių peržiūrėjimo tikslas yra padaryti futbolo žaidimo taisykles
prieinamesnes bei visiems suprantamesnes, kad jos būtų nuosekliau
suvokiamos, aiškinamos ir taikomos.“

T
 aisyklės buvo keičiamos taip, kad visais lygmenimis kuo geriau atitiktų
šiuolaikines futbolo žaidimo tendencijas.  Pagrindinės pakeitimų sritys:

• P
 aprastesnė struktūra – taisyklės bei jų paaiškinimai buvo sujungti ir dabar
visa kiekvienos taisyklės informacija yra vienoje vietoje.
• Pavadinimų atnaujinimas – keletas taisyklių gavo naujus pavadinimus, kurie
geriau atspindi jų turinį, be to, tai leido įtraukti į tekstą anksčiau neminėtas
sąvokas. Pavyzdžiui, 6-oji taisyklė „Teisėjo asistentai“ dabar vadinasi „Kiti
oficialūs rungtynių asmenys“, ir tai leido į šią taisyklę įtraukti ir nuostatas
dėl rezervinio teisėjo bei papildomų teisėjo asistentų.
• Anglų kalba ir terminologija – visi nebūtini žodžiai buvo pašalinti ir
nuoseklesnis paprastesnių žodžių bei skirsnių vartojimas futbolo taisyklių
tekstą padarė aiškesnį, palengvino jo vertimą į kitas kalbas ir sumažino
painiavos bei klaidingo supratimo tikimybę. Prieštaros ir nereikalingi
pasikartojimai buvo pašalinti. Futbolo taisyklės dabar yra neutralios lyties
atžvilgiu – tai atspindi šiandienę moterų futbolo svarbą.
• Atnaujintas turinys – kai kurie futbolo taisyklių pakeitimai suteiks daugiau
naujovių ir pokyčių moderniajam futbolui – pavyzdžiui, padidintas keitimų
skaičius.
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Atsirado du nauji ir svarbūs skyriai:

• T
 aisyklių pakeitimų paaiškinimai – šiame skyriuje pateikti „seno“ ir „naujo“
kiekvienos taisyklės teksto paaiškinimai ir skirtumai.
• Ž
 odynas – tai svarbiausių žodžių bei frazių, kurie kartais yra sunkiai
suprantami ar išverčiami, sąrašas ir jų apibrėžimai bei paaiškinimai.

I FAB tikisi, kad persvarstytos futbolo taisyklės taps aiškesnės, prieinamesnės ir
suprantamesnės visiems, kurie jomis domisi ar dalyvauja žaidime. Tai turėtų
padėti nuosekliau suprasti, aiškinti ir taikyti taisykles, kad kiltų mažiau ginčų
ir nesutarimų dėl prieštaringų nuostatų ir jų interpretacijų.
IFAB nuoširdžiai dėkoja už darbą Techninio vystymo pakomitečiui (TSC):
•
•
•
•
•
•
•
•

David Elleray (Projekto vadovas, IFAB)
Neale Barry (Anglijos futbolo asociacija)
Jean-Paul Brigger (FIFA)
Massimo Busacca (FIFA)
William Campbell (Airijos FA)
Ray Ellingham (Velso FA)
John Fleming (Škotijos FA)
Fernando Tresaco Gracia (FIFA)
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Pastabos apie
futbolo taisykles
Pakeitimai
Atsižvelgiant į asociacijos narių susitarimą ir su sąlyga, kad pagrindiniai
taisyklių principai išliks nepakitę, šios taisyklės gali būti keičiamos ir
atitinkamai pritaikytos, jeigu rungtyniauja žaidėjai iki 16 metų, moterys,
veteranai (vyresni kaip 35 metų) ar žaidėjai su negalia. Šiose varžybose gali
būti taikomi ir naudojami vienas arba visi žemiau pateikti pakeitimai dėl:
•
•
•
•
•

žaidimo aikštės dydžio;
kamuolio dydžio, svorio ir medžiagos, iš kurios jis padarytas;
vartų pločio ir aukščio;
žaidimo kėlinių trukmės;
keitimų skaičiaus ir tvarkos.

 iti pakeitimai galimi tik pritarus Tarptautinei futbolo asociacijų tarybai
K
(IFAB).
Oficialios kalbos
 arptautinė futbolo asociacijų taryba publikuoja futbolo taisykles anglų,
T
prancūzų, vokiečių ir ispanų kalbomis. Jei esama teksto neatitikimų,
vadovaujamasi tekstu anglų kalba.
Paaiškinimai
 abrauktas tekstas žymi naujų taisyklių pasikeitimus.
P
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taisyklės

2016–2017

1

taisyklė

Žaidimo aikštė
1. Aikštės danga
Žaidimo aikštės danga turi būti visiškai natūrali arba, jeigu varžybų nuostatai
leidžia, visiškai dirbtinė, išskyrus atvejus, kai varžybų nuostatai leidžia rungtynėms
naudoti ir mišrų (kombinuotą) natūralios bei dirbtinės dangos pagrindą.
Dirbtinės dangos spalva turi būti žalia.

 irbtinė aikštės danga, naudojama varžybose tarp FIFA priklausančių
D
nacionalinių futbolo asociacijų arba tarptautinėse klubų varžybose, turi atitikti
FIFA Futbolo aikštės dangos kokybės reikalavimus arba Tarptautinius dirbtinių
aikščių dangos kokybės standartus, nebent IFAB išduoda specialų leidimą.

2. Aikštės ženklinimas
Žaidimo aikštė turi būti stačiakampio formos ir pažymėta ištisinėmis linijomis,
kurios neturi kelti pavojaus žaidėjams. Aikštės linijos priklauso tai aikštės
daliai, kurią jos žymi.
Žaidimo aikštėje gali būti žymimos tik 1-ojoje taisyklėje nurodytos linijos.
 vi ilgosios kraštinės linijos vadinamos šoninėmis linijomis, o dvi
D
trumposios – vartų linijomis.

 aidimo aikštę į dvi lygias dalis dalina vidurio linija, kuri ties viduriu jungia abi
Ž
šonines linijas.
 idurio linijos viduryje esantis taškas žymi aikštės centrą. Aplink jį
V
apibrėžiamas 9,15 m spindulio apskritimas.

Tokiu pat 9,15 m atstumu nuo kampinio sektorių žyminčios linijos už aikštės
ribų gali būti pažymėtos pagalbinės (neprivalomos) linijos.
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 isos linijos turi būti vienodo pločio, ne didesnio kaip 12 cm. Vartų linija turi
V
būti tokio pat pločio kaip vartų virpstai bei skersinis.

 en, kur leidžiama rungtyniauti ant dirbtinės dangos, aikštėje gali būti
T
pažymėtos ir kitos linijos, tačiau jos turi būti kitos spalvos ir aiškiai skirtis nuo
futbolo aikštės linijų.
 aidėjui, kuris žaidimo aikštėje braižo neleistinas linijas ar žymes, turi būti
Ž
parodoma geltona kortelė už nesportišką elgesį. Jeigu teisėjas pastebi tokį
žaidėjo veiksmą žaidimo metu, tai prasižengęs žaidėjas turi būti įspėtas iš
karto, kai tik kamuolys atsidurs ne žaidime.

3. Matmenys
Aikštės šoninė linija turi būti ilgesnė už vartų liniją.
• I lgis (šoninė linija):
mažiausias 90 m
didžiausias 	120 m

• P
 lotis (vartų linija):
mažiausias 45 m
didžiausias 90 m

4. Tarptautinėms rungtynėms
• I lgis (šoninė linija):
mažiausias 100 m
didžiausias 110 m

• P
 lotis (vartų linija):
mažiausias 64 m
didžiausias 75 m

 aržybų nuostatuose apibrėžti šoninės ir vartų linijų matmenys turi atitikti
V
aukščiau nurodytas dydžių ribas.
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Kampinio sektorius

Kampinio vėliavėlė (privaloma)

min. 45 m / max. 90 m

Vartų linija
7,32 m
5. Vartininko aikštelė
Baudinio žyma

6. Baudos aikštelė

Vėliavėlė (neprivaloma)

min. 90 m / max. 120 m

Baudinio žymos lankas

Spindulys
9,15 m
Vidurio žyma

Vidurio linija

Šoninė linija

Vidurio apskritimas

9,15 m

16,5 m

5,5 m

9,15 m

Papildoma
žymė

11 m

16,5 m

5,5 m

9,15 m

Spindulys 1 m
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5. Vartininko aikštelė
5,5 m atstumu nuo vidinės vartų virpstų pusės stačiu kampu link aikštės
vidurio nubrėžiamos dvi 5,5 m ilgio linijos, kurios sujungiamos linija,
lygiagrečia vartų linijai. Šių linijų apibrėžta zona vadinama vartininko aikštele.
6. Baudos aikštelė
16,5 m atstumu nuo vidinės vartų virpstų pusės stačiu kampu link aikštės
vidurio nubrėžiamos dvi 16,5 m ilgio linijos, kurios sujungiamos linija,
lygiagrečia vartų linijai. Šių linijų apibrėžta zona vadinama baudos aikštele.

 iekvienoje baudos aikštelėje padaroma baudinio žyma, per 11 m nutolusi nuo
K
vidurio taško tarp vartų virpstų.
 uo kiekvienos baudinio žymos centro baudos aikštelės išorėje iki jos ribų
N
brėžiama 9,15 m spindulio puslankio formos linija.

7. Kampinio sektorius
Kampinio sektorių sudaro ketvirtis apskritimo, brėžiamo 1 m spinduliu nuo
kampinio vėliavėlės vidinėje aikštės dalyje.

Kampinio vėliavėlė yra privaloma
Vėliavėlė, kurios koto viršūnė negali būti nusmailinta,
turi būti ne žemesnė kaip 1,5 m aukščio

Kampinio sektorius
spindulys 1 m
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Linijos turi būti ne
didesnio kaip 12 cm pločio

8. Vėliavėlės
Kiekviename žaidimo aikštės kampe turi būti pastatoma ne žemesnė kaip
1,5 m aukščio vėliavėlė, kurios koto viršūnė negali būti nusmailinta.

 ėliavėlės gali būti statomos ir ties vidurio linija, tačiau ne arčiau kaip per
V
1 m iki šoninės linijos.

9. Techninė zona
Techninė zona stadione, kuriame žaidžiamos rungtynės, – tai zona su
paskirtomis sėdimomis vietomis oficialiems komandų asmenims ir
atsarginiams žaidėjams, kuri turi atitikti šiuos reikalavimus:

• t echninės zonos ribos turėtų būti apibrėžtos ne daugiau kaip per 1 m į abi
puses nuo sėdimų vietų ir ne arčiau kaip per 1 m nuo šoninės linijos;
• techninės zonos ribos turėtų būti pažymėtos;
• teisę būti techninėje zonoje turinčių asmenų skaičių nustato varžybų
nuostatai;
• visi techninėje zonoje esantys asmenys:

•• pagal varžybų nuostatų reikalavimus turi būti identifikuojami iki
rungtynių pradžios;
•• privalo elgtis korektiškai;
•• privalo likti techninės zonos ribose, išskyrus ypatingus atvejus,
pavyzdžiui, kai fizioterapeutas ar gydytojas, teisėjui leidus, įeina į aikštę
padėti traumuotam žaidėjui;

• t aktinius nurodymus žaidėjams vienu metu gali perduoti tik vienas
techninėje zonoje esantis asmuo.
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10. Vartai
Vartai turi būti statomi kiekvienos vartų linijos centre.

J uos sudaro du vertikalūs virpstai, vienodu atstumu nutolę nuo kampinių
vėliavėlių ir viršuje sujungti horizontaliu skersiniu. Vartų virpstai ir skersiniai
turi būti padaryti iš tinkamos ir varžybų nuostatuose patvirtintos medžiagos.
Jie turi būti kvadrato, stačiakampio, apvalios arba ovalo formos ir nekelti
pavojaus žaidėjams.
 tstumas tarp vidinių vartų virpstų pusių turi būti 7,32 m, o atstumas nuo
A
žemės iki vidinės skersinio dalies – 2,44 metro.

 artų virpstų padėtis vartų linijos atžvilgiu turi būti tokia, kaip pavaizduota
V
paveikslėliuose.

 artų virpstai ir skersiniai turi būti baltos spalvos, o jų plotis bei gylis turi būti
V
vienodi ir negali viršyti 12 centimetrų.
J eigu vartų skersinis žaidimo metu pasislenka ar sulūžta, žaidimas
sustabdomas ir nevyksta tol, kol skersinis bus sutaisytas arba grąžintas į vietą.
Jei skersinio grąžinti į vietą ar sutaisyti neįmanoma, rungtynės turi būti
nutrauktos. Naudoti vietoj sulūžusio skersinio virvę ar bet kokią kitą lanksčią
bei pavojingą priemonę draudžiama. Jei skersinis pataisomas ar pakeičiamas,
žaidimas turi būti atnaujintas ginčo kamuoliu.
 artų tinklas gali būti naudojamas, tačiau jis turi būti tinkamai pritvirtintas
V
prie virpstų, skersinio ir žemės bei netrukdyti vartininkui.

Saugumas
Vartai (įskaitant ir kilnojamus vartus) turi būti saugiai pritvirtinti prie žemės.
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2,44 m
7,32
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 artų virpstų padėtis vartų linijos
V
atžvilgiu turi būti tokia, kaip
pavaizduota paveikslėlyje.

7,32 m

7,32 m

7,32 m

7,32 m

Fu tbolo taisyk lės 2016–2017 | 1 taisyklė | Ž aidimo aikš tė

25

11. Vartų linijos technologija (VLT)
VLT sistemos gali būti naudojamos nustatyti, ar buvo pelnytas įvartis, ir taip
patvirtinti teisėjo sprendimą.

 en, kur leidžiama naudoti VLT sistemą, ji turi atitikti specialius FIFA kokybės
T
programos standartus, taikomus VLT sistemai, ir futbolo taisyklių reikalavimus.
VLT sistemos naudojimas turi būti patvirtintas varžybų nuostatuose.
VLT principai
VLT sistema gali būti naudojama tik nustatyti, ar buvo pelnytas įvartis.

 er vieną sekundę informacija, ar įvartis buvo pelnytas, turi būti nedelsiant ir
P
automatiškai patvirtinta tik oficialiems rungtynių asmenims ir perduota
tinkamu būdu (per teisėjo laikrodį, naudojant vibraciją ir vizualinį signalą).
Specialūs reikalavimai ir VLT sertifikacija
Jeigu varžybose naudojama VLT sistema, tai varžybų organizatoriai turi
užtikrinti, kad ji sertifikuota pagal vieną iš šių standartų:
• FIFA Quality PRO
• FIFA Quality
• IMS – INTERNATIONAL MATCH STANDARD

 epriklausomas testavimo institutas privalo patikrinti VLT sistemos duomenų
N
tikslumą ir funkcionalumą atlikdamas praktinius bandymus. Jei atsižvelgiant į
bandymų rezultatus technologija neveikia, teisėjai negali naudotis VLT sistema
ir turi pranešti apie tai atitinkamai institucijai.
 en, kur naudojama VLT sistema, teisėjas privalo išbandyti šią technologiją
T
prieš rungtynes vadovaudamasis FIFA kokybės programos VLT testo
instrukcija.
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12. Komercinė reklama
Nuo to momento, kai komandos įžengia į aikštę, iki to momento, kai jos palieka
aikštę po pirmojo kėlinio arba rungtynių pabaigos, žaidimo aikštėje
draudžiama bet kokia reali ar virtuali komercinė reklama. Šis draudimas apima
ir visą aikštės plotą 1 m atstumu nuo futbolo aikštės ribas žyminčių linijų, taip
pat draudžiama ir reklama ant vartų, vartų tinklų, vidiniame vartų plote, ant
vėliavėlių kotų bei pačių vėliavėlių ir komandų techninėse zonose. Taip pat
jokie pašaliniai prietaisai (kameros, mikrofonai ir t. t.) negali būti tvirtinami
ant vartų, vėliavėlių ir kitų daiktų.
Pastatomi reklaminiai stendai privalo būti nutolę mažiausiai:
• per 1 m nuo šoninių aikštės linijų;
• tokiu pat atstumu nuo vartų linijos kaip vartų tinklų gylis;
• per 1 m nuo vartų tinklų.

13. Logotipai ir emblemos
Aikštėje vykstant žaidimui, ant vartų, jų tinklų ir jų vidiniame plote, taip pat
ant vėliavėlių kotų draudžiama naudoti FIFA, konfederacijų, nacionalinių
futbolo asociacijų, varžybų, klubų ar kitų organizacijų realius ar virtualius
logotipus ir emblemas. Šios emblemos ar logotipai gali būti tik ant pačios
kampinio vėliavėlės.

Fu tbolo taisyk lės 2016–2017 | 1 taisyklė | Ž aidimo aikš tė
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2

taisyklė

Kamuolys
1. Kokybė ir matmenys
Kamuolys turi būti:
•
•
•
•
•

sferinis;
pagamintas iš tinkamos medžiagos;
kamuolio apskritimo ilgis turi atitikti 68–70 cm ribas;
kamuolio svoris prieš rungtynių pradžią turi atitikti 410–450 g ribas;
slėgis kamuolio viduje turi būti 0,6–1,1 atmosferos jūros lygyje.

 isose oficialiose varžybose, kurias organizuoja FIFA arba konfederacijos, visi
V
naudojami kamuoliai turi būti pažymėti vienu iš žemiau nurodytų ženklų:

• FIFA Quality PRO

• FIFA Quality

• IMS - INTERNATIONAL
MATCH STANDARD

 amuoliai, pažymėti ankstesniais kokybės ženklais, – tokiais kaip „ FIFA
K
Approved“, „FIFA Inspected“ ar „International matchball standart“, – gali būti
naudojami aukščiau minėtose varžybose iki 2017 m. liepos 31 dienos.
 iekvienas iš šių ženklų nurodo, kad kamuolys yra oficialiai patikrintas ir
K
atitinka specialius būtent tam ženklui taikomus techninius reikalavimus. Šis
ženklas taip pat reiškia, kad kamuolys atitinka ir kitus, 2-ojoje taisyklėje
pateiktus reikalavimus, kurie yra patvirtinti IFAB. Institucijos, atliekančios
kamuolio patikrą, turi būti patvirtintos FIFA.

 en, kur naudojama vartų linijos technologija (VLT), privalo būti naudojami tik
T
tie kamuoliai, kurie yra pažymėti vienu iš aukščiau nurodytų ženklų.
Fu tbolo taisyk lės 2016–2017 | 2 taisyklė | Kamuolys

29

 acionalinių asociacijų varžybose taip pat gali būti reikalaujama naudoti
N
kamuolį, pažymėtą kuriuo nors iš šių ženklų.

 isose oficialiose FIFA, konfederacijų ar asociacijų rengiamose varžybose bet
V
kokia reklama ant kamuolio yra draudžiama, išskyrus varžybų (turnyro)
emblemą, varžybų organizatoriaus logotipą ir patvirtintą gamintojo prekės
ženklą. Varžybų nuostatai gali apriboti tokių žymėjimų dydį ir skaičių.

2. Netinkamo kamuolio pakeitimas
Jeigu kamuolys tampa netinkamas naudoti, tai:

• rungtynės yra stabdomos;
• pakeitus netinkamą kamuolį, rungtynės atnaujinamos ginčo kamuoliu toje
vietoje, kur kamuolys tapo netinkamas naudoti.

J ei kamuolys tapo netinkamas naudoti prieš pradinį smūgį, prieš smūgį nuo
vartų, prieš kampinį ar baudos smūgį, prieš baudinį ar prieš įmetant kamuolį iš
užribio, tai žaidimas atnaujinamas atitinkamai vienu iš paminėtų būdų.
J ei kamuolys tapo netinkamas naudoti baudinio ar baudinių serijos metu po to,
kai buvo spirtas ir pajudėjo pirmyn, bet prieš paliesdamas kurį nors žaidėją,
skersinį ar virpstus, tai baudinys turi būti kartojamas.
Rungtynių metu kamuolys negali būti pakeistas be teisėjo leidimo.

3. Papildomi kamuoliai
Papildomi kamuoliai, atitinkantys 2-ojoje taisyklėje nurodytus reikalavimus,
gali būti išdėstyti aplink aikštę ir naudojami be papildomos teisėjo kontrolės ir
leidimo.

30

31

3

taisyklė

Žaidėjai
1. Žaidėjų skaičius
Rungtynėse dalyvauja dvi komandos, kurių kiekvieną sudaro ne daugiau kaip
vienuolika žaidėjų, įskaitant vartininką. Rungtynės negali būti pradedamos
ar tęsiamos, jei vienoje iš komandų yra mažiau kaip septyni žaidėjai.
J eigu komandoje lieka mažiau kaip septyni žaidėjai dėl to, kad vienas ar
daugiau žaidėjų sąmoningai paliko aikštę, tai teisėjas neprivalo tuojau pat
stabdyti rungtynių ir gali taikyti pranašumą, tačiau negali leisti atnaujinti
rungtynių po to, kai kamuolys atsidurs ne žaidime, jei komanda tuo metu
neturės minimalaus reikalaujamo žaidėjų skaičiaus.

J eigu varžybų nuostatai nurodo, kad visi žaidėjai ir visi atsarginiai žaidėjai
privalo būti įvardinti prieš rungtynių pradžią, o kuri nors komanda rungtynes
pradeda su mažiau kaip 11 žaidėjų, tokiu atveju tik rungtynių protokole
įvardinti žaidėjai ir atsarginiai žaidėjai gali papildyti komandą, kai atvyksta.

2. Keitimų skaičius
Oficialios varžybos
Visose oficialiose FIFA, konfederacijų ar asociacijų organizuojamose varžybose
galima keisti ne daugiau kaip tris žaidėjus.

 aržybų nuostatuose turi būti nustatytas leidžiamų įvardinti atsarginių žaidėjų
V
skaičius – ne mažiau kaip trys ir ne daugiau kaip dvylika.

Fu tbolo taisyk lės 2016–2017 | 3 taisyklė | Ž aidėjai
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Kitos rungtynės
N
 acionalinių „A“ komandų rungtynėse leidžiama atlikti daugiausia šešis keitimus.
Visose kitose rungtynėse gali būti leidžiamas didesnis keitimų skaičius, jei:
• komandos tarpusavyje susitars dėl maksimalaus keitimų skaičiaus;
• rungtynių teisėjas apie tai bus informuotas iki rungtynių pradžios.

J eigu teisėjas nėra informuojamas apie keitimų skaičių arba komandoms
nepavyksta susitarti dėl keitimų skaičiaus iki rungtynių pradžios, tai
rungtynėse leidžiama atlikti ne daugiau kaip šešis keitimus.

Grįžtamasis keitimas
Grįžtamasis žaidėjų keitimas (kai pakeistasis žaidėjas po kurio laiko vėl gali keisti
kitą žaidėją) gali būti naudojamas tik žemiausio lygio (mėgėjų ar pramoginėse)
varžybose ir šis sprendimas priklauso nacionalinių asociacijų dispozicijai.

3. Keitimų tvarka
Visos atsarginių žaidėjų pavardės teisėjui turi būti pateiktos iki rungtynių
pradžios. Jokie atsarginiai žaidėjai, kurių pavardės nebuvo praneštos teisėjui,
tose rungtynėse dalyvauti negali.
Norint pakeisti žaidėją atsarginiu žaidėju, būtina laikytis šių sąlygų:

• prieš atliekant keitimą apie tai būtina informuoti teisėją;
• keičiamas žaidėjas palieka aikštę tik gavęs teisėjo leidimą, nebent tuo
momentu jis jau yra už aikštės ribų;
• keičiamas žaidėjas neprivalo išeiti iš aikštės ties vidurio linija ir neprivalo
toliau dalyvauti rungtynėse (t. y. būti techninėje zonoje), išskyrus tuos
atvejus, kai varžybose leidžiamas grįžtamasis keitimas;
• jeigu keičiamas žaidėjas atsisako išeiti iš aikštės, žaidimas tęsiamas.
Atsarginis žaidėjas į aikštę gali įeiti:
•
•
•
•
34

tik ne žaidimo metu;
tik ties vidurio linija;
tik kai jo keičiamas žaidėjas paliko aikštę;
tik gavęs teisėjo signalą.

 eitimas yra baigtas, kai atsarginis žaidėjas įžengia į aikštę. Nuo šio momento
K
atsarginis žaidėjas tampa žaidėju, o žaidėjas, kurį jis pakeitė, – pakeistuoju
žaidėju.

 tsarginis žaidėjas po keitimo gali atlikti bet kurį veiksmą žaidimui atnaujinti,
A
tačiau su sąlyga, kad iš pradžių įžengs į aikštę.

J eigu keitimas atliekamas rungtynių pertraukos metu arba prieš pratęsimą, tai
keitimo procedūra turi būti baigta prieš atnaujinant rungtynes.

 eisėjas turi teisę priimti sprendimus, kurie gali būti taikomi visiems pakeistiesiems
T
ar atsarginiams žaidėjams nepriklausomai nuo to, ar šie dalyvavo žaidime.

4. Vartininko keitimas
Bet kuris žaidėjas gali pasikeisti vietomis su vartininku, jei:

• prieš pasikeičiant vietomis, apie tai informuojamas teisėjas;
• pasikeitimas atliekamas sustabdžius žaidimą.

5. Pažeidimai ir nuobaudos
Jeigu įvardintas atsarginis žaidėjas pradeda rungtynes vietoj į pagrindinę
sudėtį įrašyto žaidėjo, o teisėjas apie tai nebuvo informuotas, tai:
•
•
•
•
•

teisėjas leidžia įvardintam atsarginiam žaidėjui tęsti rungtynes;
šiam žaidėjui netaikomos jokios drausminės nuobaudos;
įvardintas pagrindinės sudėties žaidėjas tampa atsarginiu žaidėju;
keitimų skaičius išlieka nepakitęs;
teisėjas parašo raportą atitinkamai institucijai.

Jeigu žaidėjas pasikeičia vietomis su vartininku be teisėjo leidimo, tai teisėjas:
• leidžia tęsti žaidimą;
• vos tik kamuolys atsiduria ne žaidime, parodo abiem žaidėjams po geltoną
kortelę.
Bet kaip kitaip pažeidus šią taisyklę:

• žaidėjui(-ams) parodoma geltona kortelė;
• rungtynės atnaujinamos laisvu baudos smūgiu iš tos vietos, kur buvo
kamuolys sustabdant žaidimą.
Fu tbolo taisyk lės 2016–2017 | 3 taisyklė | Ž aidėjai
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6. Žaidėjų ir atsarginių žaidėjų pašalinimas
Jeigu žaidėjas pašalinamas:

• p
 rieš pateikiant komandos sąrašą (rungtynių protokolą), tai toks žaidėjas
nebegali būti įvardintas sąraše;
• jau pateikus komandos žaidėjų sąrašą, bet iki rungtynių pradžios, tai toks
žaidėjas gali būti pakeistas vienu iš komandos sąraše įvardintų atsarginių
žaidėjų. Tokiu atveju šis atsarginis žaidėjas negali būti pakeistas kitu žaidėju.
Keitimų, kuriuos gali atlikti komanda, skaičius nesumažėja;
• po pradinio smūgio, tai jis negali būti pakeistas jokiu kitu žaidėju.
 omandos sąraše įvardintas atsarginis žaidėjas, kuris buvo pašalintas prieš
K
pradinį smūgį arba po jo, negali būti pakeistas jokiu kitu žaidėju.

7. Papildomi asmenys žaidimo aikštėje
Treneris ir kiti oficialūs asmenys, įtraukti į komandos sąrašą (išskyrus žaidėjus
ir atsarginius žaidėjus), laikomi oficialiais komandos asmenimis. Bet kuris
asmuo, neįtrauktas į komandos sąrašą kaip žaidėjas, atsarginis žaidėjas arba
oficialus komandos asmuo, laikomas pašaliniu asmeniu.
J eigu oficialus komandos asmuo, atsarginis žaidėjas, pakeistasis žaidėjas,
pašalintas žaidėjas ar pašalinis asmuo įžengia į žaidimo aikštę, teisėjas turi:

• sustabdyti žaidimą, tačiau tik tuo atveju, jeigu tas asmuo įsikiša į žaidimą;
• pašalinti asmenį, kai žaidimas bus sustabdytas;
• imtis atitinkamų drausminių veiksmų.
Jei žaidimas sustabdomas dėl to, kad į jį įsikišo:

• o
 ficialus komandos asmuo, atsarginis žaidėjas, pakeistasis žaidėjas ar
pašalintas žaidėjas, tai žaidimas atnaujinamas baudos smūgiu arba baudiniu;
• pašalinis asmuo, tai žaidimas atnaujinamas ginčo kamuoliu.
J eigu kamuolys lekia į vartus ir pašalinio asmens įsikišimas į žaidimą
nesutrukdo besiginančios komandos žaidėjui sužaisti kamuoliu, tai įvartis
įskaitomas (net jei kamuolys buvo paliestas), išskyrus tuos atvejus, kai
kamuolys patenka į varžovo vartus.
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8. Žaidėjas už aikštės ribų
Jei žaidėjas, gavęs teisėjo leidimą išeiti iš aikštės, grįžta į aikštę be teisėjo
leidimo, tai teisėjas turi:

• s ustabdyti žaidimą (tačiau nebūtinai iškart, jeigu žaidėjas neįsikiša į žaidimą
arba jeigu gali būti taikomas pranašumas);
• parodyti geltoną kortelę žaidėjui už įėjimą į aikštę be teisėjo leidimo;
• nurodyti žaidėjui palikti aikštę.
Jei žaidimas buvo sustabdytas, jis turi būti atnaujinamas:

• l aisvu baudos smūgiu iš tos vietos, kurioje buvo kamuolys sustabdant
žaidimą, arba
• tokia tvarka, kaip numato 12-oji taisyklė, jei žaidėjas ją pažeidžia.

J eigu žaidėjas peržengia kurią nors iš aikštės ribas žyminčių linijų atlikdamas
žaidybinį veiksmą, toks veiksmas pražanga nelaikomas.

9. Įvartis pelnomas, aikštėje esant papildomam asmeniui
Jeigu įmušus įvartį, bet dar neatnaujinus žaidimo teisėjas supranta, kad įvarčio
metu aikštėje buvo papildomas asmuo:
• teisėjas neturi įskaityti įvarčio, jeigu papildomas asmuo buvo:

••įvartį pelniusios komandos žaidėjas, atsarginis žaidėjas, pakeistasis
žaidėjas, pašalintas žaidėjas ar oficialus tos komandos asmuo;
••pašalinis asmuo, kuris įsikišo į žaidimą ir jam sutrukdė, nebent įvartis
buvo pelnytas esant aplinkybėms, nurodytoms ankstesniame taisyklių
skyrelyje „Papildomi asmenys žaidimo aikštėje“.

Žaidimas atnaujinamas smūgiu nuo vartų, kampiniu arba ginčo kamuoliu.
• teisėjas turi įskaityti įvartį, jeigu papildomas asmuo buvo:

••įvartį praleidusios komandos žaidėjas, atsarginis žaidėjas, pakeistasis
žaidėjas, pašalintas žaidėjas ar oficialus tos komandos asmuo;
••pašalinis asmuo, kuris neįsikišo į žaidimą ir jam nesutrukdė.

Fu tbolo taisyk lės 2016–2017 | 3 taisyklė | Ž aidėjai
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 isais atvejais teisėjas turi pareikalauti, kad papildomas asmuo paliktų žaidimo
V
aikštę.
J eigu po įvarčio žaidimas buvo atnaujintas ir teisėjas tik tada suprato, kad
įvarčio metu aikštėje buvo papildomas asmuo, tai įvartis jau nebegali būti
atšauktas. Jei papildomas asmuo vis dar yra žaidimo aikštėje, tai teisėjas turi:
• sustabdyti žaidimą;
• pašalinti iš aikštės papildomą asmenį;
• atnaujinti žaidimą ginčo kamuoliu arba laisvu baudos smūgiu.
Teisėjas turi parašyti raportą atitinkamai institucijai.

10. Komandos kapitonas
Komandos kapitonas neturi jokio specialaus statuso ar privilegijų, tačiau tam
tikru mastu atsako už  savo komandos elgesį.
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4

taisyklė

Žaidėjų apranga
1. Saugumas
Žaidėjas rungtynių metu negali naudoti ekipuotės ar dėvėti daiktų, kurie galėtų
kelti pavojų.

 isų rūšių papuošalai (kaklo grandinėlės, žiedai, apyrankės, auskarai, odinės ar
V
guminės juostos ir pan.) yra draudžiami ir privalo būti nusegti ar numauti.
Naudoti kokią nors juostą papuošalams pridengti yra draudžiama.

 aidėjai turi būti patikrinami prieš rungtynių pradžią, o atsarginiai
Ž
žaidėjai – prieš jiems įžengiant į aikštę. Jei paaiškėja, kad rungtynių metu
žaidėjas dėvi neleistiną arba pavojingą ekipuotę ar papuošalus, tai teisėjas turi:
• nurodyti žaidėjui pašalinti draudžiamą daiktą;
• jeigu neįmanoma daikto pašalinti tuojau pat arba žaidėjas nepaklūsta šiam
reikalavimui, tai artimiausiu metu sustabdžius žaidimą teisėjas turi nurodyti
žaidėjui išeiti iš aikštės.

 aidėjui, atsisakiusiam įvykdyti teisėjo reikalavimą pašalinti draudžiamą daiktą
Ž
arba pastebėtam vėl jį dėvint, turi būti parodyta geltona kortelė.

2. Privaloma apranga
Privalomą žaidėjo aprangą sudaro šios dalys:

• marškinėliai su rankovėmis;
• šortai;
••kojinės – jei jos apvyniojamos juosta ar bet kokia kita medžiaga arba ant jų
mūvima papildoma kojinė, tai šių spalva turi sutapti su apvyniotos arba
dengiamos kojinės dalies spalva;
• a psaugos – jos turi būti pagamintos iš tinkamos medžiagos, kad deramai
apsaugotų, ir visiškai uždengtos kojinėmis;
• apavas.
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Vartininkai gali mūvėti ilgas sportines kelnes.

J eigu žaidėjas pameta savo apavą arba apsaugą netyčia, jis turi apsiauti ar
užsidėti pamestą daiktą kuo greičiau ir  ne vėliau, negu kamuolys atsidurs ne
žaidime. Jeigu iki to momento (kol kamuolys atsidurs ne žaidime) šis žaidėjas
sužaidžia kamuoliu ar įmuša įvartį, tai įvartis yra įskaitomas.

3. Spalvos
• Abiejų komandų aprangų spalvos turi skirtis viena nuo kitos, taip pat nuo
teisėjų aprangų spalvų;
• Vartininkų aprangų spalvos turi skirtis nuo kitų žaidėjų aprangų spalvų, taip
pat ir nuo teisėjų aprangų spalvų;
• Jei abiejų komandų vartininkų marškinėliai yra vienodų spalvų ir nė vienas
neturi kitų marškinėlių, tai teisėjas leidžia pradėti žaidimą.
J ei žaidėjas po marškinėliais vilki kitus marškinėlius, šių spalva turi būti tokia
pati, kaip pagrindinė marškinėlių rankovių spalva. Jei žaidėjas po šortais mūvi
apatines kelnes arba tampres, jų spalva turi būti tokia pati, kaip pagrindinė
šortų spalva  arba apatinės šortų dalies spalva. Tos pačios komandos žaidėjų
dėvimų apatinių marškinėlių ar tamprių spalva turi būti vienoda.

4. Kita apranga
Saugus ir nepavojingas papildomas aprangos inventorius, – pavyzdžiui, šalmas,
apsauginė veido kaukė, kelių ir alkūnių apsaugos ar kitos priemonės, –
pagamintas iš minkštos bei lengvos medžiagos ir paminkštintas, yra
leidžiamas. Taip pat galima nešioti specialius sportui skirtus akinius  ar
vartininko kepurėlę.
Jei dėvimi galvos apdangalai, jie turi atitikti šiuos reikalavimus:

• t uri būti juodos arba tokios pat spalvos, kaip pagrindinė marškinėlių spalva
(su sąlyga, kad tos pačios komandos žaidėjai dėvi vienodos spalvos
marškinėlius);
• turi atitikti profesionalios žaidėjų ekipuotės reikalavimus;
• negali būti marškinėlių dalis;
• negali kelti pavojaus nei pačiam žaidėjui, nei kitiems žaidėjams
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(pvz., užtrauktukas ar sagtis kaklo srityje);
• Negali turėti jokių atsikišusių detalių.

 arp žaidėjų (įskaitant ir atsarginius, pakeistuosius ar pašalintus žaidėjus),
T
taip pat tarp žaidėjų ir techninio komandos personalo draudžiama naudoti bet
kokią elektroninę komunikavimo įrangą ar priemones.
 en, kur naudojamos elektroninės žaidėjų veiklos stebėjimo sistemos (EVSS),
T
jų naudojimas ir reglamentavimas priklauso nuo nacionalinių futbolo
asociacijų (varžybų organizatorių) sprendimo ir:
• jos turi būti saugios ir nepavojingos;
• informaciją ir duomenis, gautus iš šių elektroninių įrenginių (sistemų),
rungtynių metu draudžiama perduoti į komandų technines zonas.

 aidėjų ekipuotė negali turėti jokių politinių, religinių ar asmeninių lozungų,
Ž
šūkių ar vaizdų. Ant papildomos aprangos (tamprių, apatinių marškinėlių,
galvos apdangalų ir kt.) žaidėjai taip pat negali atidengti jokių minėtų dalykų ir
jokios reklamos, išskyrus įprastą gamintojo prekės ženklo logotipą. Pažeidus
šiuos reikalavimus žaidėjas ir / arba komanda bus baudžiami varžybų
organizatorių, nacionalinių asociacijų arba FIFA.

5. Pažeidimai ir nuobaudos
Bet kuriuo atveju pažeidus šią taisyklę, žaidimo stabdyti nebūtina ir žaidėjas:
• t uri gauti iš teisėjo nurodymą palikti aikštę, kad susitvarkytų aprangą;
• aikštę palieka tik sustabdžius žaidimą, tačiau jeigu apranga jau sutvarkyta,
aikštės palikti nebūtina.
Žaidėjas, kuris palieka aikštę, kad susitvarkytų ar pasikeistų aprangą:

• p
 rieš gaudamas leidimą sugrįžti į aikštę, turi būti patikrintas oficialaus
rungtynių asmens;
• negali sugrįžti į aikštę be teisėjo leidimo (leidimas gali būti duodamas ir
žaidimui vykstant).

 aidėjui, sugrįžusiam į aikštę be teisėjo leidimo, turi būti parodyta geltona
Ž
kortelė, o jeigu dėl to reikėjo stabdyti žaidimą, tai žaidimas atnaujinamas laisvu
baudos smūgiu iš tos vietos, kurioje buvo kamuolys prieš sustabdant žaidimą.
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5

taisyklė

Teisėjas
1. Teisė
Kiekvienoms futbolo rungtynėms vadovauja teisėjas, kuris rungtynių metu turi
visus įgaliojimus  įgyvendinti futbolo taisyklių nuostatas.
2. Teisėjo sprendimai
Teisėjo sprendimai turi būti geriausi pagal jo gebėjimus, priimti atsižvelgiant į
futbolo taisykles bei žaidimo dvasią ir paremti teisėjo nuomone bei jo
įgaliojimais imtis atitinkamų veiksmų pagal futbolo taisykles.
 eisėjo sprendimai, susiję su visais rungtynių įvykiais, įskaitant sprendimus,
T
įskaityti įvartį ar ne, bei užfiksuoti galutinį rungtynių rezultatą, yra galutiniai.

J eigu teisėjas supranta, kad priėmė klaidingą sprendimą (pvz., pasikonsultavęs su
kitais teisėjais), tai jis gali jį pakeisti, jei žaidimas nebuvo atnaujintas arba jei teisėjas
dar nebuvo paskelbęs pirmojo ar antrojo kėlinio pabaigos (įskaitant ir pratęsimo
kėlinius) ir palikęs futbolo aikštės arba nebuvo nutraukęs rungtynių.
J ei teisėjas laikinai negali atlikti savo pareigų, žaidimas yra tęsiamas ir jo
kontrolė atitenka teisėjo asistentui iki tol, kol kamuolys paliks aikštės ribas.

3. Teisės ir pareigos
Teisėjas:

• užtikrina, kad būtų laikomasi žaidimo taisyklių;
• kontroliuoja rungtynes kartu su kitais teisėjais (teisėjo asistentais,
rezerviniu teisėju, papildomais teisėjo asistentais);
• stebi rungtynių laiką, veda rungtynių užrašus ir atitinkamoms institucijoms
pateikia rungtynių protokolą su informacija apie visas drausmines
nuobaudas ir kitus incidentus, įvykusius prieš rungtynes, per jas ar po jų;
• sprendžia ir nurodo, kada žaidimas turi būti sustabdytas ir kada atnaujintas.
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Pranašumas
• Įvykus pažeidimui arba pražangai teisėjas gali leisti tęsti žaidimą, jeigu
komanda, prieš kurią buvo prasižengta, turi naudos ir įgauna pranašumą dėl to,
kad žaidimas nebuvo sustabdytas. Tačiau jeigu per kelias sekundes numatomas
pranašumas neatsirado, tai baudžiamas pirminis pažeidimas arba pražanga.

Drausminės sankcijos
• Jeigu vienu metu padaroma daugiau kaip viena pražanga, tai teisėjas baudžia
žaidėją už rimtesnę pražangą atsižvelgdamas į drausminės sankcijos pobūdį,
žaidimo atnaujinimo būdą, fizinį pažeidimo smarkumą ir taktinį poveikį.
• Teisėjas imasi drausminių sankcijų žaidėjams, įvykdžiusiems pražangas, už
kurias baudžiama geltona arba raudona kortele.
• Teisėjo įgaliojimai imtis drausminių sankcijų prasideda nuo to momento, kai
jis įžengia į aikštę atlikti jos patikros prieš rungtynes, ir tęsiasi iki to
momento, kai jis palieka aikštę pasibaigus rungtynėms (įskaitant ir baudinių
seriją). Jeigu žaidėjas, prieš įžengdamas į aikštę pradėti rungtynių, įvykdo
prasižengimą, už kurį turi būti pašalintas, tai teisėjas turi teisę neleisti šiam
žaidėjui dalyvauti rungtynėse (3.6 taisyklių punktas). Teisėjas taip pat turi
pranešti apie bet kokį kitą pažeidimą.
• Teisėjas turi teisę parodyti geltoną arba raudoną kortelę nuo to momento,
kai įžengia į aikštę pradėti rungtynių, iki to momento, kai palieka aikštę
pasibaigus rungtynėms. Į šį laikotarpį taip pat įeina rungtynių pertrauka,
pratęsimo kėliniai ir baudinių serija.
• Teisėjas imasi veiksmų prieš oficialius komandos asmenis, kurie nesugeba
elgtis atsakingai ir korektiškai, ir gali pašalinti juos iš aikštės arba jos prieigų.
• Gali pasikliauti kitų oficialių rungtynių asmenų nuomone, jeigu pats nematė
įvykusio incidento.

Traumuoti žaidėjai
• Jeigu žaidėjas sužeistas nesunkiai, žaidimas tęsiamas tol, kol kamuolys
atsidurs ne žaidime.
• Jeigu žaidėjas sužeistas sunkiai, žaidimas stabdomas ir negali būti atnaujintas,
kol sunkiai traumuotas žaidėjas bus išneštas iš aikštės. Traumuotas žaidėjas
negali būti gydomas aikštėje, o sugrįžti į aikštę jis gali tik atnaujinus žaidimą.
Jeigu kamuolys yra žaidime, sugrįžti į aikštę galima tik per šoninę liniją, o
jeigu kamuolys ne žaidime – per bet kurią aikštės liniją.
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Reikalavimas traumuotam žaidėjui palikti aikštę turi šias išimtis:
••traumuotas yra vartininkas;
••vartininkas ir žaidėjas susiduria kaktomuša ir jiems reikalinga skubi
pagalba;
••susiduria tos pačios komandos žaidėjai ir jiems reikalinga skubi pagalba;
••įvyksta labai sunki trauma;
••jeigu už pražangą parodoma geltona arba raudona kortelė, o traumuoto
žaidėjo gydymas ar pagalba jam truks neilgai.

• B
 et kuris kraujuojantis žaidėjas turi išeiti iš aikštės. Jis gali grįžti į aikštę tik
gavęs teisėjo leidimą, kai pastarasis įsitikina, jog kraujavimas liovėsi.
Žaidėjui draudžiama vilkėti sukruvintą aprangą.
• Jeigu teisėjas leidžia įeiti į aikštę gydytojams ir / arba neštuvų nešėjams, tai
žaidėjas privalo būti išneštas neštuvais arba išeiti pats. Jei žaidėjas
nepaklūsta, jam parodoma geltona kortelė už nesportišką elgesį.
• Jei teisėjas nusprendė parodyti geltoną arba raudoną kortelę traumą
patyrusiam žaidėjui, kuriam reikia palikti aikštę dėl gydymo, tai turi būti
padaryta prieš žaidėjui išeinant iš aikštės.
• Jeigu žaidimas nebuvo sustabdytas dėl kitų priežasčių arba jeigu žaidėjo
patirta trauma nėra futbolo taisyklių pažeidimo pasekmė, tai teisėjas
atnaujina rungtynes ginčo kamuoliu.
Pašaliniai trikdžiai
• Teisėjas sustabdo, laikinai nutraukia arba visiškai nutraukia rungtynes dėl
bet kokių futbolo taisyklių pažeidimų ar dėl pašalinių trikdžių, jeigu:

••aikštė apšviesta nepakankamai;
••žiūrovas meta kokį nors daiktą ir pataiko teisėjui, žaidėjui ar oficialiam
komandos asmeniui – tokiu atveju teisėjas, atsižvelgdamas į incidento pobūdį,
gali leisti tęsti rungtynes, laikinai jas sustabdyti arba visiškai nutraukti;
••žiūrovui sušvilpus švilpuku buvo sutrikdyta žaidimo eiga – tokiu atveju
žaidimas stabdomas ir atnaujinamas ginčo kamuoliu;
••papildomas kamuolys, kitas objektas ar gyvūnas atsiduria aikštėje
rungtynių metu – tokiu atveju teisėjas privalo:
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––sustabdyti žaidimą (ir atnaujinti jį ginčo kamuoliu), bet tik tuo atveju,
jeigu žaidimui tai trukdo. Jeigu kamuolys lekia į vartus ir pašalinio
objekto įsikišimas nesutrukdo besiginančios komandos žaidėjui sužaisti
kamuoliu, tai įvartis įskaitomas (net jei kamuolys buvo paliestas),
išskyrus tuos atvejus, kai kamuolys patenka į varžovo vartus;
––leisti žaidimui vykti toliau, jeigu žaidimui tai netrukdo, tačiau pašalinti
pašalinį objektą pasitaikius pirmai galimybei.

• Teisėjas neleidžia jokiam pašaliniam asmeniui įeiti į žaidimo aikštę.

4. Teisėjo ekipuotė
Privaloma ekipuotė:
• švilpukas;
• laikrodis;
• geltona ir raudona kortelės;
• užrašų knygelė (arba kita priemonė užrašams).
Kita ekipuotė
Teisėjams gali būti leidžiama naudoti:

• į rangą, skirtą komunikuoti su kitais oficialiais rungtynių asmenimis (zumerį,
garsines vėliavėles, ausines ir kt.);
• EPTS ar kitą fizinio aktyvumo stebėjimo įrangą.
 eisėjui ir kitiems oficialiems rungtynių asmenims draudžiama nešioti
T
papuošalus ir bet kokią kitą elektroninę įrangą.

5. Teisėjo gestai
Žr. paveikslėliuose pavaizduotus  teisėjo gestus.

 ietoj įprasto pranašumo gesto ištiestomis dviem rankomis leidžiama
V
pranašumo gestą rodyti ir viena ranka, kadangi ištiestomis rankomis teisėjams
bėgti nelengva.
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KICK

Laisvas baudos smūgis

Tiesioginis baudos smūgis

Pranašumas (1)

Pranašumas (2)
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OFFSIDE
Baudinys

Raudona ir geltona kortelė

Kampinis

Smūgis nuo vartų

PENALTY KICK

CORNER KICK
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GOAL KICK

6. Oficialių rungtynių asmenų atsakomybė
Teisėjas ar kitas oficialus rungtynių asmuo nėra atsakingas už:

• bet kokias žaidėjų, oficialių komandų asmenų ar žiūrovų traumas;
• bet kokio tipo turtinius nuostolius;
• bet kokius kitus nuostolius, patirtus bet kurio asmens, klubo, komandos,
asociacijos ar organizacijos, kurie atsirado ar galėjo atsirasti dėl teisėjo
sprendimo, priimto vadovaujantis žaidimo taisyklėmis ar įprastomis
nuostatomis organizuojant, vykdant rungtynes ir joms vadovaujant.
Toks sprendimas gali būti:

• s prendimas leisti arba neleisti rungtynėms įvykti dėl aikštės, jos prieigų
būklės ar oro sąlygų;
• sprendimas nutraukti rungtynes dėl oro sąlygų;
• sprendimas dėl aikštės inventoriaus ir rungtynėse naudojamo kamuolio
tinkamumo;
• sprendimas stabdyti rungtynes arba jų nestabdyti dėl žiūrovo įsikišimo arba
bet kokių kitų problemų žiūrovų tribūnose;
• sprendimas stabdyti žaidimą arba jo nestabdyti tam, kad traumuotas
žaidėjas galėtų būtų palydėtas ar išneštas iš aikštės, kur jam bus suteikta
pagalba;
• sprendimas pareikalauti, kad sužeistas žaidėjas būtų palydėtas ar išneštas iš
aikštės, kur jam bus suteikta pagalba;
• sprendimas leisti arba neleisti žaidėjui vilkėti tam tikrų drabužių ar kitos
ekipuotės;
• sprendimas (jei tai leidžia teisėjo įgaliojimai) leisti arba neleisti bet kuriems
asmenims (įskaitant oficialius komandų ar stadiono personalo asmenis,
apsaugininkus, fotografus ar kitus žiniasklaidos atstovus) būti netoli aikštės;
• bet kuris kitas sprendimas, kurį teisėjas gali priimti vadovaudamasis žaidimo
taisyklėmis arba vykdydamas FIFA, konfederacijos, nacionalinės asociacijos
ar varžybų nuostatus ir  reikalavimus, pagal kuriuos vykdomos rungtynės.
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6

taisyklė

Kiti oficialūs
rungtynių asmenys
 ungtynėms gali būti skiriami kiti oficialūs rungtynių asmenys – du teisėjo
R
asistentai, rezervinis teisėjas, du papildomi teisėjo asistentai ir rezervinis
teisėjo asistentas. Jie, vadovaudamiesi žaidimo taisyklėmis, padeda teisėjui
kontroliuoti rungtynes, tačiau galutinį sprendimą visada priima teisėjas.
 ficialūs rungtynių asmenys turi veikti pagal teisėjo nurodymus. Dėl
O
netinkamo oficialių rungtynių asmenų elgesio ar nepagrįsto jų kišimosi į
žaidimą teisėjas turi teisę atleisti juos nuo pareigų ir pateikti raportą
atitinkamai institucijai.

Visi oficialūs rungtynių asmenys, išskyrus rezervinį asistentą, padeda teisėjui,
kai bet kokį pažeidimą ar pražangą jie mato geriau negu aikštės teisėjas. Taip pat
jie turi pateikti raportą, kai nematant teisėjui ar kitiems oficialiems rungtynių
asmenims įvyksta rimtas nusižengimas ar kitoks incidentas. Jie turi patarti
teisėjui ir kitiems oficialiems rungtynių asmenims pateikiant bet kokį raportą.
 ficialūs rungtynių asmenys padeda teisėjui patikrinti žaidimo aikštę,
O
kamuolius bei žaidėjų ekipuotę; jie taip pat registruoja kitą rungtynių
informaciją (įvarčių ir drausminių sankcijų laiką ir kt.).

 aržybų nuostatuose turi būti aiškiai nurodyta, kas pakeičia oficialius
V
rungtynių asmenis, jeigu šie negali pradėti ar tęsti savo pareigų, taip pat turi
būti apibrėžti kiti su tuo susiję pokyčiai.  Visų pirma, turi būti visiškai aišku,
kas pakeičia teisėją ir perima jo funkcijas jam negalint pradėti ar tęsti
rungtynių – rezervinis teisėjas, vyresnio amžiaus (labiau patyręs ar aukštesnės
kategorijos) teisėjo asistentas ar vyresnio amžiaus (labiau patyręs ar
aukštesnės kategorijos) papildomas teisįėjo asistentas.
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1. Teisėjo asistentai
Jie turi signalizuoti:

• k
 ai kamuolys visiškai paliko aikštės ribas ir kuri komanda turi teisę atlikti
kampinį, smūgį nuo vartų ar įmesti kamuolį iš užribio;
• kai nuošalėje esantis žaidėjas gali būti nubaustas;
• kai prašoma atlikti žaidėjų keitimą;
• kai mušant baudinį vartininkas pajuda nuo vartų linijos prieš smūgiuojant
kamuolį ir ar kamuolys kirto vartų liniją. Jeigu rungtynėms paskirti
papildomi teisėjo asistentai, tai baudinio metu teisėjo asistentas užima
poziciją ant šoninės linijos, ties baudinio žyma.
Teisėjo asistentai taip pat padeda stebėti žaidėjų keitimo procedūrą.

Jie gali įžengti į aikštę, kad padėtų kontroliuoti 9,15 m atstumo laikymąsi.

2. Rezervinis teisėjas
Rezervinio teisėjo funkcijos taip pat yra:

• prižiūrėti žaidėjų keitimo procedūrą;
• patikrinti žaidėjų ir atsarginių žaidėjų ekipuotę;
• prižiūrėti, kad į aikštę sugrįžtantis žaidėjas įeitų į ją tik gavęs teisėjo signalą
(leidimą);
• tikrinti atsarginius kamuolius;
• kiekvieno kėlinio pabaigoje (įskaitant ir pratęsimo kėlinius) parodyti
minimalią pridėto papildomo laiko trukmę;
• informuoti teisėją apie nekorektišką elgesį bet kurioje iš techninių zonų.

3. Papildomi teisėjo asistentai
Jie gali signalizuoti:

• k
 ai kamuolys visiškai kirto vartų liniją, įskaitant ir atvejus, kai pelnomas
įvartis;
• kuri komanda turi teisę atlikti kampinį ar smūgį nuo vartų;
• kai mušant baudinį vartininkas pajuda nuo vartų linijos prieš smūgiuojant
kamuolį ir ar kamuolys kirto vartų liniją.
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4. Rezervinis teisėjo asistentas
Rezervinio teisėjo asistento
pareigos yra pakeisti asistentą arba
rezervinį teisėją, jeigu šie negali
tęsti savo funkcijų.

5. Teisėjo asistentų signalai
Keitimas
1

COR

1

2

2

Pražanga atakuojančios
komandos naudai

FREE KICK

Pražanga besiginančios
komandos naudai
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Užribis atakuojančios
komandos naudai

Užribis besiginančios
komandos naudai

Kampinis

Smūgis nuo vartų

1

2a

Nuošalė

Nuošalė artimojoje
aikštės dalyje

2b

2c

OFFSIDE

Nuošalė vidurinėje
aikštės dalyje

KICK

GOAL KICK

Nuošalė tolimojoje
aikštės dalyje

PENALTY KICK
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6. Papildomų teisėjo asistentų signalai

Įvartis
(išskyrus tuos atvejus, kai kamuolys
labai aiškiai kerta vartų liniją)
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7

taisyklė

Rungtynių
trukmė
1. Žaidimo kėliniai
Rungtynes sudaro du vienodi kėliniai po 45 minutes. Kėlinių laikas gali būti
trumpesnis tik tuomet, jeigu dar prieš rungtynių pradžią dėl to sutaria teisėjas
bei abi komandos ir jeigu tai neprieštarauja varžybų nuostatams.

2. Pertrauka
Žaidėjai turi teisę į pertrauką tarp kėlinių, kuri turi būti ne ilgesnė kaip 15
minučių. Pertraukos trukmė turi būti nustatyta varžybų nuostatuose ir gali būti
keičiama tik gavus teisėjo sutikimą.
3. Pridėtinis laikas
Papildomas laikas teisėjo sprendimu gali būti pridėtas prie kiekvieno kėlinio
už tame kėlinyje prarastą laiką dėl:
•
•
•
•
•

žaidėjų keitimų;
žaidėjo traumos įvertinimo ir traumuotų žaidėjų išnešimo ar išvedimo;
laiko vilkinimo;
drausminių sankcijų taikymo;
atsigėrimo pertraukėlės ar kitokių žaidėjų sveikatai svarbių motyvų,
kuriuos leidžia varžybų nuostatai;
• kokių nors kitų priežasčių, įskaitant reikšmingą laiko vilkinimą atnaujinant
žaidimą (pvz., įvarčio šventimo).

 aigiantis paskutinei kiekvieno kėlinio pagrindinio laiko minutei, rezervinis
B
teisėjas, vadovaudamasis teisėjo sprendimu, praneša mažiausią žaisti skirtą
papildomo laiko trukmę. Teisėjas gali pailginti papildomą žaidimui skirtą laiką,
tačiau negali jo sutrumpinti.

J eigu fiksuojant žaidimo laiką pirmajame kėlinyje įvyko klaida, tai teisėjas negali
kompensuoti šio laiko atitinkamai pailgindamas antrojo kėlinio trukmę.
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4. Baudinys
Jeigu paskiriamas arba turi būti pakartotas baudinys, kėlinio laikas
pratęsiamas iki tol, kol baudinio smūgis bus atliktas.

5. Nutrauktos rungtynės
Nutrauktos  rungtynės yra peržaidžiamos, nebent varžybų nuostatai ar varžybų
organizatoriai nustato kitaip.
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8

taisyklė

Žaidimo pradžia
ir atnaujinimas
 radinis smūgis yra būdas pradėti abu rungtynių kėlinius, pratęsimo kėlinius,
P
taip pat atnaujinti žaidimą po to, kai buvo pelnytas įvartis. Baudos smūgis
(laisvas ar tiesioginis), baudinys, užribis, smūgis nuo vartų ir kampinis yra kiti
žaidimo atnaujinimo būdai (žr. 13–17 taisykles).
Ginčo kamuolys yra būdas atnaujinti žaidimą tuo atveju, kai teisėjas sustabdė
žaidimą ir pagal futbolo taisykles jo negalima atnaujinti vienu iš aukščiau
paminėtų būdų.
J eigu taisyklės pažeidžiamos tuo metu, kai kamuolys yra ne žaidime, tai
žaidimo atnaujinimo būdas lieka nepakitęs.

1. Pradinis smūgis
Vykdymo tvarka
• burtus laimėjusi komanda renkasi vartus, kuriuos atakuos pirmajame
kėlinyje;
• varžovų komanda atlieka pradinį smūgį;
• burtus laimėjusi komanda atlieka pradinį smūgį antrojo kėlinio pradžioje;
• antrajame kėlinyje komandos pasikeičia pusėmis ir atakuoja priešingus
vartus nei pirmajame kėlinyje;
• po pelnyto įvarčio pradinį smūgį atlieka varžovų komanda.
Kiekvieno pradinio smūgio metu:

• visi žaidėjai privalo būti savo aikštės pusėje;
• pradinį smūgį atliekančios komandos varžovai turi būti mažiausiai
per 9,15 m nuo kamuolio tol, kol šis atsidurs žaidime;
• kamuolys turi būti ant aikštės centrą žyminčios žymos ir nejudėti;
• teisėjas duoda signalą;
• kamuolys atsiduria žaidime tada, kai jis smūgiuojamas ir aiškiai pajuda;
• įvartis į varžovų vartus gali būti pelnytas tiesiogiai pradiniu smūgiu.
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Pažeidimai ir nuobaudos
Jeigu pradinį smūgį atlikęs žaidėjas paliečia kamuolį darsyk, kol jo nepalietė
joks kitas žaidėjas, tai skiriamas laisvas baudos smūgis arba tiesioginis baudos
smūgis, jeigu kamuolys darsyk buvo sąmoningai paliestas ranka.
 et kaip kitaip pažeidus pradinio smūgio vykdymo tvarką, pradinis smūgis
B
kartojamas.

2. Ginčas
Vykdymo tvarka
Ginčo kamuolys yra metamas toje vietoje, kur buvo kamuolys sustabdant
žaidimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis buvo vartininko aikštelėje. Tokiu atveju
ginčo kamuolys metamas ant vartininko aikštelės linijos, lygiagrečios vartų
linijai, ir arčiausiai tos vietos, kur jis buvo sustabdant žaidimą.
Kamuolys atsiduria žaidime, kai paliečia žemę.

 etant ginčo kamuolį gali dalyvauti bet koks žaidėjų skaičius (įskaitant ir
M
vartininkus), o teisėjas neturi teisės spręsti, kuris iš žaidėjų gali dalyvauti ginče
ar rungiantis dėl ginčo kamuolio.
Pažeidimai ir nuobaudos
Ginčo kamuolys metamas iš naujo, jeigu:

• žaidėjas paliečia kamuolį prieš šiam paliečiant žemę;
• palietęs žemę kamuolys atsiduria už aikštės ribų, jo nespėjus paliesti
jokiam žaidėjui.

J eigu išmetus ginčo kamuolį jis patenka į vartus ir kamuolio nelietė mažiausiai
du žaidėjai, tai žaidimas atnaujinamas:
• smūgiu nuo vartų, jeigu kamuolys patenka į varžovų vartus;
• kampiniu, jeigu kamuolys patenka į savo komandos vartus.
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9

taisyklė

Kamuolys žaidime
ir ne žaidime
1. Kamuolys ne žaidime
Kamuolys yra ne žaidime tada, kai:

• jis visiškai kerta vartų arba šoninę liniją ant žemės arba ore;
• teisėjas sustabdo žaidimą.

2. Kamuolys žaidime
Visais kitais atvejais kamuolys yra žaidime, įskaitant ir tuos atvejus, kai jis
atšoka nuo oficialaus rungtynių asmens, vartų virpsto, skersinio ar kampinio
vėliavėlės ir lieka aikštės ribose.
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10
taisyklė

Rungtynių nugalėtojo
nustatymas
1. Įmuštas įvartis
Įvartis pelnomas tada, kai kamuolys visiškai kerta vartų liniją tarp vartų
virpstų ir skersinio, su sąlyga, kad įvartį įmušusi komanda nepadarė jokio
nusižengimo ar pražangos ir įvartis pelnytas laikantis futbolo taisyklių.

J eigu teisėjas duoda signalą dar prieš tai, kai kamuolys visiškai kerta vartų
liniją, tai žaidimas atnaujinamas ginčo kamuoliu.

2. Laimėjusi komanda
Laimi ta komanda, kuri rungtynių metu įmuša daugiau įvarčių. Jeigu abi
komandos įmuša vienodą įvarčių skaičių arba abi neįmuša nė vieno įvarčio,
skelbiamos lygiosios.
J eigu varžybų nuostatai reikalauja būtinai paskelbti rungtynių laimėtoją po
lygiųjų, tai vieninteliai patvirtinti būdai nustatyti komandą nugalėtoją yra:
• išvykoje pelnytų įvarčių taisyklė;
• pratęsimas;
• baudinių serija.

3. Baudinių serija
Smūgiai nuo baudinio žymos atliekami pasibaigus rungtynėms ir, jeigu varžybų
nuostatai nenustato kitaip, vadovaujamasi šiomis futbolo taisyklėmis.
Vykdymo tvarka
Prieš pradedant smūgiuoti baudinius:

• K
 ai nėra kitų svarbių aplinkybių (pvz., aikštės kokybė, saugumas ir kt.),
teisėjas meta burtus, kad nustatytų, į kuriuos vartus bus smūgiuojami
baudiniai. Vartai, į kuriuos jau mušami baudiniai, gali būti pakeisti tik saugumo
sumetimais, arba jeigu baudos aikštelės paviršius ar vartai tampa netinkami
naudoti.
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Įvartis
Nėra įvarčio

Nėra įvarčio

vartų
linija
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Įvartis

vartų
linija

• T
 eisėjas darsyk meta burtus ir laimėjusi komanda nusprendžia, ar smūgiuos
pirma, ar antra.
•  Išskyrus atvejį, kai baudinių serijos metu pakeičiamas traumuotas
vartininkas, smūgiuoti baudinius turi teisę tik tie žaidėjai, kurie pasibaigus
rungtynių laikui buvo aikštėje arba tuo metu už jos ribų buvo atsidūrę
laikinai (pvz., dėl traumos gydymo, ekipuotės keitimo ir kt.).
• Žaidėjus ir jų eiliškumą smūgiuojant baudinius pasirenka pati komanda iš
žaidėjų, turinčių teisę juos atlikti. Teisėjas apie tai neinformuojamas.
• Jeigu pasibaigus rungtynių laikui ir prieš pradedant smūgiuoti baudinius  ar
jų serijos metu vienoje komandoje yra daugiau žaidėjų nei kitoje, tai pirmoji
komanda turi sumažinti savo žaidėjų skaičių, kad abiejose komandose jis
būtų vienodas. Teisėjas turi būti informuotas, kuris žaidėjas(-ai) nedalyvaus
smūgiuojant baudinius. Šis(-ie) žaidėjas(-ai) negali toliau dalyvauti
smūgiuojant baudinius (išskyrus žemiau nurodytą atvejį).
• Jeigu prieš pradedant smūgiuoti baudinius ar baudinių serijos metu
komandos vartininkas nebegali tęsti rungtynių, jį galima pakeisti vienu iš
atsarginių žaidėjų arba dėl komandų žaidėjų skaičiaus suvienodinimo
nušalintu žaidėju, bet su sąlyga, kad leidžiamas atlikti keitimų skaičius dar
neišnaudotas. Pakeistas vartininkas negali toliau dalyvauti baudinių serijoje
ir smūgiuoti baudinio.
Baudinių serijos metu:

• A
 ikštėje gali būti tik teisę smūgiuoti baudinį turintys žaidėjai ir oficialūs
rungtynių asmenys.
• Visi žaidėjai, išskyrus baudinį smūgiuojantį žaidėją ir abiejų komandų
vartininkus, turi likti aikštės centro apskritime.
• Baudinį smūgiuojančio žaidėjo komandos vartininkas turi likti aikštėje už
baudos aikštelės ribų ties vartų linijos ir baudos aikštelės linijos sankirta.
• Bet kuris žaidėjas, turintis teisę smūgiuoti baudinį, gali pasikeisti vietomis su
vartininku.
• Baudinys laikomas baigtu, kai kamuolys po smūgio nustoja judėti, palieka
aikštės ribas arba teisėjas sustabdo žaidimą dėl kokio nors taisyklių
pažeidimo.
• Teisėjas registruoja atliktus smūgius ir veda užrašus.
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 bi komandos atlieka po penkis smūgius pagal žemiau
A
paaiškintas sąlygas
• Baudinius komandos smūgiuoja pakaitomis.
• Jeigu viena komanda, dar nebaigusi mušti visų penkių baudinių, pelno
daugiau įvarčių nei kita galėtų tai padaryti atlikusi visus penkis bandymus,
tai daugiau smūgių neatliekama.
• Jeigu abi komandos, atlikusios po penkis smūgius, turi lygų įvarčių skaičių,
tai ta pačia tvarka jos toliau smūgiuoja po vieną baudinį tol, kol atlikus
vienodą spyrių skaičių viena iš jų bus įmušusi vienu įvarčiu daugiau nei kita.
• Kiekvieną smūgį atlieka kitas žaidėjas. Visi žaidėjai, turintys teisę mušti
baudinį, turi atlikti po vieną smūgį ir tik po to gali smūgiuoti antrąkart.
• Aukščiau nurodyti principai taikomi ir tolesnei baudinių eigai, bet smūgius
komandos žaidėjai gali atlikti ir kita seka.
• Baudinys negali būti atidėtas dėl žaidėjo, kuris paliko žaidimo aikštę. Jei
tokiu atveju žaidėjas laiku negrįš į aikštę atlikti smūgio, toks smūgis bus
anuliuotas ir laikomas neįmuštu.
Žaidėjo keitimas ir pašalinimas baudinių serijos metu:

• B
 audinių serijos metu žaidėjui, atsarginiam žaidėjui ar pakeistajam žaidėjui
gali būti parodyta geltona arba raudona kortelė.
• Vartininkas, pašalintas baudinių serijos metu, turi būti pakeistas tinkamu
žaidėju (t. y. žaidėju, kuris turi teisę atlikti baudinio smūgį arba jį jau atliko).
• Nebegalintis dalyvauti baudinių serijoje žaidėjas (išskyrus vartininką) negali
būti pakeistas.
• Teisėjas neturi nutraukti rungtynių, jeigu komandoje lieka mažiau kaip
7 žaidėjai.

74

75

11

taisyklė

Nuošalė
1. Nuošalė
Buvimas nuošalėje nėra laikomas taisyklių pažeidimu.
Žaidėjas yra nuošalėje, jeigu:

• b
 et kuri žaidėjo kūno dalis (galva, kūnas, pėda ar koja) yra varžovų aikštės
pusėje (vidurio linija į sąvoką „varžovų aikštės pusė“ neįeina) ir ji yra arčiau
varžovų vartų linijos nei kamuolys ir priešpaskutinis varžovų komandos
žaidėjas.
Aukščiau paminėta sąvoka „kūno dalis“ netaikoma žaidėjų (įskaitant ir
komandų vartininkus) rankoms ir plaštakoms.
Žaidėjas nėra nuošalėje, jeigu jis yra vienoje linijoje su:
• priešpaskutiniu varžovų žaidėju arba
• dviem paskutiniais varžovų žaidėjais.

2. Nuošalės taisyklės pažeidimas
Žaidėjas, esantis nuošalėje, baudžiamas tik tokiu atveju, jeigu kamuolį
smūgiavus ar palietus jo komandos žaidėjui aktyviai įsitraukia į žaidimą šiais
būdais:

• d
 aro įtaką žaidimui sužaisdamas ar paliesdamas kamuolį, kurį perdavė (arba
palietė) jo komandos draugas;
• daro įtaką varžovui šiais būdais:
••trukdo ar neleidžia varžovų komandos žaidėjui sužaisti kamuoliu
akivaizdžiai jam užstodamas regėjimo lauką arba,
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••kovoja su varžovu dėl kamuolio arba
••akivaizdžiai bando sužaisti kamuoliu ir šis veiksmas turi poveikį varžovui
arba
••atlieka akivaizdų veiksmą, kuris aiškiai paveikia varžovo galimybes
sužaisti kamuoliu,
arba
• b
 ūdamas nuošalėje įgyja pranašumą žaisdamas kamuoliu ar daro įtaką
varžovui, kai:

••kamuolys atšoka ar nukrypsta nuo vartų virpsto, skersinio ar varžovo;
••kamuolys atšoka ar nukrypsta varžovui sąmoningai apgynus savo vartus.

J eigu žaidėjas, būdamas nuošalėje, kamuolį gauna po to, kai juo sąmoningai
sužaidė varžovas (išskyrus atvejus, kai tai buvo padaryta ginant vartus), tai jis
nelaikomas įgijusiu pranašumą.

„ Apginti vartus“ reiškia, kad žaidėjas sužaidė kamuoliu, kuris lėkė į vartus ar
šalia vartų, bet kuria savo kūno dalimi, išskyrus rankas (nebent rankomis žaidė
vartininkas savo baudos aikštelėje).

3. Nėra nuošalės taisyklės pažeidimo
Nuošalės taisyklė nepažeidžiama, jeigu žaidėjas gauna kamuolį tiesiogiai po:
• smūgio nuo vartų;
• užribio;
• kampinio.
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4. Pažeidimai ir nuobaudos
Pažeidus nuošalės taisyklę teisėjas skiria laisvą baudos smūgį iš tos vietos, kur
įvyko pražanga, o tai gali įvykti ir prasižengusio žaidėjo aikštės pusėje.
 esiginantis žaidėjas, palikęs aikštę be teisėjo leidimo, turi būti laikomas
B
esančiu ant savo vartų linijos arba ant šoninės linijos. Traktuojant nuošalės
taisyklę, tokia palikusio aikštę žaidėjo pozicija turi būti turima omenyje iki
artimiausio žaidimo sustabdymo momento arba iki tol, kol besiginanti
komanda smūgiuoja kamuolį link vidurio linijos ir jis palieka jų baudos
aikštelę. Jei žaidėjas aikštę palieka sąmoningai, tai artimiausiu metu
sustabdžius žaidimą jam turi būti parodyta geltona kortelė.

 takuojantis žaidėjas gali išeiti už aikštės ribų ar stovėti už jų tam, kad nebūtų
A
laikomas aktyviai žaidime dalyvaujančiu žaidėju. Jeigu toks žaidėjas sugrįžta į
aikštę iš už vartų linijos ir įsitraukia į žaidimą iki artimiausio jo sustabdymo
momento arba iki tol, kol besiginanti komanda smūgiuoja kamuolį link vidurio
linijos ir jis palieka jų baudos aikštelę, tai traktuojant nuošalės taisyklę toks
žaidėjas turi būti laikomas esančiu ant vartų linijos.

 aidėjas, kuris sąmoningai palieka aikštę ir grįžta į ją be teisėjo leidimo bei
Ž
nėra baudžiamas už nuošalės taisyklės pažeidimą, tačiau įgyja pranašumą, turi
būti įspėtas geltona kortele.
J ei atakuojantis žaidėjas nejudėdamas stovi zonoje tarp vartų virpstų ar vartų
viduje ir kamuolys įlekia į vartus, tai įvartis turi būti įskaitomas, nebent
žaidėjas pažeis nuošalės taisyklę arba 12-ąją taisyklę ir dėl to žaidimas bus
atnaujinamas laisvu arba tiesioginiu baudos smūgiu.
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12
taisyklė

Taisyklių pažeidimai
ir pražangos
 iesioginis, laisvas baudos smūgis arba baudinys gali būti paskirti tik tais
T
atvejais, kai pažeidimas arba pražanga įvyksta kamuoliui esant žaidime.

1. Tiesioginis baudos smūgis
Tiesioginis baudos smūgis skiriamas, kai žaidėjas, elgdamasis nerūpestingai,
neapgalvotai ar naudodamas pernelyg didelę jėgą, prasižengia prieš varžovą
vienu iš šių būdų:
•
•
•
•
•
•
•

užpuola varžovą;
šoka ant varžovo;
spiria arba bando įspirti varžovui;
pastumia varžovą;
suduoda arba bando suduoti varžovui (įskaitant smūgį galva);
įspiria varžovui, kai bando išmušti kamuolį slysdamas, arba  kovoja su varžovu;
pargriauna ar bando pargriauti varžovą.

J eigu pražangos metu įvyko kontaktas su varžovu, turi būti skiriamas
tiesioginis baudos smūgis arba baudinys.

• S ąvoka „nerūpestingas“ apibūdinamas žaidėjas, kuris kovodamas dėl
kamuolio elgėsi nedėmesingai ir neapdairiai. Tai vertinama kaip neatsargus
žaidėjo elgesys ir drausminės sankcijos nėra taikomos.
• Sąvoka „beatodairiškas“ reiškia, kad žaidėjas elgėsi nepaisydamas pavojaus
ar galimų pasekmių varžovui ir už tokį veiksmą turi būti rodoma geltona
kortelė.
• Sąvoka „naudoti per didelę jėgą“ reiškia, kad žaidėjas panaudojo didesnę nei
reikia jėgą ir taip sukėlė pavojų varžovo sveikatai, ir už tai turi būti pašalintas
iš aikštės.
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 iesioginis baudos smūgis skiriamas ir tada, kai žaidėjas įvykdo vieną iš šių
T
pražangų:
• s ąmoningai paliečia kamuolį ranka (išskyrus vartininką savo baudos
aikštelėje);
• laiko varžovą;
• trukdo varžovui naudodamas fizinį kontaktą;
• spjauna varžovą.
Taip pat žr. 3-iąją taisyklę.

Kamuolio sustabdymas ranka
Kamuolio sustabdymas ranka – tai sąmoningas žaidėjo veiksmas, kai kamuolys
paliečiamas ranka ar plaštaka.
Būtina atsižvelgti į šias aplinkybes:
•
•
•
•

ar ranka judėjo link kamuolio (o ne kamuolys link rankos);
atstumą tarp varžovo ir kamuolio (netikėtas kamuolys);
rankos padėtis nebūtinai reiškia, kad įvyko pažeidimas;
jeigu kamuolys paliečiamas rankoje laikomu daiktu (apavu, blauzdos
apsauga ir pan.), tai laikoma pažeidimu;
• jeigu į kamuolį pataikoma metant į jį kokį nors daiktą (drabužį, blauzdos
apsaugą ir pan.), tai irgi laikoma pažeidimu.

U
 ž savo baudos aikštelės ribų vartininkui, kaip ir bet kuriam žaidėjui, galioja tas
pats draudimas žaisti kamuoliu rankomis. Tačiau savo baudos aikštelėje
vartininkas negali būti baudžiamas už žaidimą rankomis, todėl tiesioginis baudos
smūgis ar kitos su tuo susijusios drausminės sankcijos negali būti skiriamos.
Tačiau, žaisdamas kamuoliu rankomis, jis gali kitaip pažeisti taisykles, ir už tai
gali būti skiriamas laisvas baudos smūgis.

2. Laisvas baudos smūgis
Laisvas baudos smūgis skiriamas, jeigu žaidėjas:

• žaidžia pavojingai;
• trukdo varžovo veiksmams be fizinio kontakto;
• trukdo vartininkui paleisti kamuolį iš rankų, spiria ar bando spirti kamuolį
tuo metu, kai vartininkas bando jį paleisti iš rankų;
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• p
 adaro bet kokią kitą futbolo taisyklėse nepaminėtą pražangą, dėl kurios
žaidimas sustabdomas, kad būtų parodyta geltona arba raudona kortelė.
 aisvas baudos smūgis taip pat skiriamas, kai vartininkas savo baudos
L
aikštelėje padaro šias pražangas:

• kontroliuoja kamuolį rankose ilgiau kaip 6 sekundes prieš jį paleisdamas;
• paliečia kamuolį rankomis po to, kai:
••jau buvo paleidęs jį ant žemės ir jo nespėjo paliesti joks kitas žaidėjas;
••kamuolį vartininkui sąmoningai spyrė jo komandos žaidėjas;
••komandos draugas įmeta jam kamuolį iš užribio.

Laikoma, kad vartininkas kontroliuoja kamuolį, jeigu:

• k
 amuolys yra vartininko rankose arba tarp vartininko rankos ir kito
paviršiaus (pvz., žemės, jo paties kūno) arba vartininkas liečia kamuolį bet
kuria rankos ar plaštakos dalimi, išskyrus atvejus, kai kamuolys atsitiktinai
atsimušė į vartininką ar vartininkas apgynė vartus;
• vartininkas laiko kamuolį ištiestoje rankoje;
• mušinėja kamuolį į žemę arba mėto jį į orą.
Jeigu vartininkas kontroliuoja kamuolį, varžovas su juo kovoti negali.

Pavojingas žaidimas
Pavojingas žaidimas – tai bet koks veiksmas, kai siekiant sužaisti kamuoliu kam
nors sukeliama traumos grėsmė (įskaitant ir patį pavojingai žaidžiantį žaidėją),
taip pat ir tais atvejais, kai toks veiksmas greta esančiam varžovui kliudo
sužaisti kamuoliu todėl, kad sukelia baimę gauti traumą.
S mūgiai per save „žirklėmis“ yra leidžiami, tačiau su sąlyga, kad tai nekelia
pavojaus varžovui.

Trukdymas varžovui judėti be fizinio kontakto
Trukdyti varžovui judėti (be fizinio kontakto) reiškia, kad žaidėjas tyčia pastoja
varžovui kelią, užtverdamas, blokuodamas, pristabdydamas ar priversdamas varžovą
pakeisti judėjimo kryptį, kai kamuolys nėra per žaidybinį atstumą nuo abiejų žaidėjų.
 isi žaidėjai turi teisę užsiimti bet kurią poziciją aikštėje ir tiesiog būti varžovo
V
kelyje, tai nėra tas pats, kas tyčia pastoti varžovui kelią.
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 aidėjas gali blokuoti kamuolį, užimdamas poziciją tarp jo ir varžovo, jeigu
Ž
kamuolys yra per žaidybinį atstumą ir varžovas nėra laikomas rankomis ar
kūnu. Jeigu kamuolys yra per žaidybinį atstumą, žaidėjas(-ai) taip pat gali
taisyklingai kovoti dėl kamuolio.

3. Drausminės sankcijos
Teisėjas turi įgaliojimus imtis drausminių sankcijų nuo to momento, kai įžengia
į aikštę atlikti jos patikros prieš rungtynes, iki to momento, kol palieka aikštę
pasibaigus rungtynėms (įskaitant ir baudinių seriją).
J eigu žaidėjas, prieš įžengdamas į aikštę pradėti rungtynių, įvykdo
prasižengimą, už kurį turi būti pašalintas, tai teisėjas turi teisę neleisti šiam
žaidėjui dalyvauti rungtynėse (3.6 taisyklių punktas). Teisėjas taip pat turi
pranešti apie bet kokį kitą pažeidimą.

 aidėjas, kuris aikštėje ar už jos ribų įvykdo geltonos arba raudonos kortelės
Ž
vertą pražangą prieš varžovą, savo komandos žaidėją, oficialų rungtynių
asmenį ar bet kurį kitą asmenį arba pažeidžia futbolo taisykles, turi būti
drausminamas, atsižvelgiant į pražangos sunkumą ir pobūdį.

 eltona kortelė reiškia įspėjimą, o raudona kortelė – pašalinimą. Kortelės gali
G
būti rodomos tik komandos žaidėjui, atsarginiam žaidėjui arba pakeistajam
žaidėjui.
Delsimas atnaujinti žaidimą (laiko vilkinimas)
Jeigu teisėjas nusprendžia parodyti geltoną arba raudoną kortelę, žaidimas
negali būti atnaujinamas tol, kol sankcijos bus įvykdytos.

Pranašumas
Jeigu už pražangą turi būti parodyta geltona arba raudona kortelė, bet teisėjas
taiko pranašumą, tai drausminės sankcijos turi būti pritaikytos iš karto, kai tik
artimiausiu metu kamuolys atsidurs ne žaidime, išskyrus atvejus, kai
nesėkmingai bandoma atimti akivaizdžią galimybę pelnyti įvartį ir tuomet
žaidėjui parodoma geltona kortelė už nesportišką elgesį.
 ranašumas neturėtų būti taikomas tuomet, kai įvyksta rimtas taisyklių
P
pažeidimas, fiksuojamas agresyvus elgesys arba turi būti parodyta antra
geltona kortelė tam pačiam žaidėjui, išskyrus atvejus, kai yra aiški galimybė
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pelnyti įvartį. Tokiu atveju teisėjas turi pašalinti žaidėją artimiausiu metu, kai
tik kamuolys atsidurs ne žaidime, tačiau jeigu žaidimui vykstant tas žaidėjas
sužaidžia kamuoliu, dalyvauja dvikovoje su varžovu ar daro jam kitokią įtaką,
tai žaidimas turi būti stabdomas, prasižengęs žaidėjas pašalinamas, o žaidimas
atnaujinamas laisvu baudos smūgiu.

J ei besiginantis žaidėjas laiko atakuojantį žaidėją ne baudos aikštelėje ir laiko jį
tol, kol abu atsiduria baudos aikštelėje, tai teisėjas turi skirti baudinį.
Pražangos, už kurias žaidėjas įspėjamas (geltona kortelė)
Žaidėjui parodoma geltona kortelė, jeigu jis:
•
•
•
•

delsia atnaujinti žaidimą (laiko vilkinimas);
žodžiais ar veiksmais išreiškia nesutikimą;
įeina, sugrįžta ar sąmoningai palieka žaidimo aikštę be teisėjo leidimo;
nesilaiko reikiamo atstumo atnaujinant žaidimą kampiniu, laisvu ar
tiesioginiu baudos smūgiu arba įmetant kamuolį iš užribio;
• sistemingai pažeidžia žaidimo taisykles (sąvoka „sistemingai“ nereiškia jokio
konkretaus pražangų skaičiaus);
• elgiasi nesportiškai.
Atsarginiam arba pakeistajam žaidėjui parodoma geltona kortelė, jeigu jis:
•
•
•
•

delsia atnaujinti žaidimą (laiko vilkinimas);
žodžiais ar veiksmais išreiškia nesutikimą;
įeina, sugrįžta ar sąmoningai palieka žaidimo aikštę be teisėjo leidimo;
elgiasi nesportiškai.

Geltona kortelė už nesportišką elgesį
Esama įvairių aplinkybių, kai žaidėjui turi būti parodoma geltona kortelė už
nesportišką elgesį, įskaitant tuos atvejus, kai jis:

• m
 ėgina apgauti teisėją, pavyzdžiui, vaidindamas sužeistą arba
apsimesdamas, kad prieš jį buvo prasižengta (simuliacija);
• žaidimo metu pasikeičia vietomis su vartininku be teisėjo leidimo;
• prasižengia beatodairišku būdu, už ką skiriamas ir tiesioginis baudos smūgis;
• prasižengia arba paliečia kamuolį ranka siekdamas sustabdyti perspektyvią
varžovo ataką;
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• p
 aliečia kamuolį ranka, bandydamas pelnyti įvartį (nesvarbu, ar bandymas
buvo sėkmingas) ar nesėkmingai bandydamas apginti savo vartus;
• braižo aikštėje neleistinas žymes;
• sužaidžia kamuoliu išeidamas iš aikštės, gavęs leidimą ją palikti;
• elgiasi nepagarbiai žaidimo atžvilgiu;
• norėdamas apeiti taisykles ir perduoti kamuolį vartininkui, sąmoningai
atlieka triuką galva, krūtine, keliu ar pan. (įskaitant atvejus, kai triukas
atliekamas smūgiuojant laisvą arba tiesioginį baudos smūgį), nesvarbu,
paliečia vartininkas po to kamuolį rankomis ar ne;
• žodžiais blaško varžovą žaidimo metu arba jį atnaujinant.

Įvarčio šventimas
Žaidėjai, įmušę įvartį, gali švęsti ir džiaugtis, tačiau įvarčio šventimas turi būti
nuosaikus ir neperdėtas, o surežisuotas ir per daug laiko užimantis šventimas
neturėtų būti toleruojamas.

Švęsdami įvartį žaidėjai gali palikti aikštės ribas ir tai nelaikoma geltonos kortelės
vertu prasižengimu, tačiau į aikštę jie turi sugrįžti kuo greičiau.
Žaidėjui turi būti parodoma geltona kortelė, jeigu jis:
•
•
•
•

lipa ant aikštės perimetro tvorelės;
rodo gestus, kurie yra provokuojantys, ironiški ar kurstomojo pobūdžio;
užsidengia galvą ar veidą kauke arba kitu panašiu daiktu;
nusivelka marškinėlius arba užsitraukia juos ant galvos.

Delsimas atnaujinti žaidimą (laiko vilkinimas)
Teisėjas turi parodyti geltoną kortelę žaidėjui, kuris vilkina laiką šiais būdais:

• p
 asirengia ir rodo, kad nori įmesti kamuolį iš užribio, tačiau staiga perduoda
atlikti šį veiksmą vienam iš savo komandos draugų;
• delsia išeiti iš aikštės keitimo metu;
• perdėtai delsia atnaujinti žaidimą;
• nuspiria ar nuneša kamuolį šalin arba sąmoningai jį liečia, kad išprovokuotų
konfliktą po to, kai teisėjas sustabdė žaidimą;
• atlieka laisvą arba tiesioginį baudos smūgį iš kitos vietos nei paskirta
siekdamas, kad smūgis būtų pakartotas.
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Pažeidimai, už kuriuos šalinama iš aikštės (raudona kortelė)
Žaidėjas, atsarginis žaidėjas arba pakeistasis žaidėjas yra šalinamas iš aikštės,
jeigu padaro bet kurią iš šių pražangų:
• n
 eleidžia varžovams pelnyti įvarčio arba atima iš varžovų akivaizdžią
galimybę pelnyti įvartį, sąmoningai sužaisdamas kamuoliu ranka (išskyrus
vartininkus savo baudos aikštelėje);
• prasižengia prieš varžovą, besiveržiantį vartų link ir turintį akivaizdžią
galimybę pelnyti įvartį, – už tai baudžiama ir baudos smūgiu (nebent esama
toliau nurodytų aplinkybių);
• įvykdo rimtą taisyklių pažeidimą;
• spjauna į varžovą ar kitą asmenį;
• elgiasi agresyviai (smurtinis elegesys);
• vartoja įžeidžiamus ar necenzūrinius žodžius ar gestus;
• gauna antrą geltoną kortelę tose pačiose rungtynėse.
 aidėjas, atsarginis ar pakeistasis žaidėjas, kuris buvo pašalintas, privalo
Ž
palikti žaidimo aikštės ir komandos techninės zonos ribas.

 eleidžiama varžovams pelnyti įvarčio arba iš varžovų atimama akivaizdi
N
galimybė pelnyti įvartį
Jeigu žaidėjas neleidžia varžovams pelnyti įvarčio arba atima iš jų akivaizdžią
galimybę pelnyti įvartį sąmoningai sužaisdamas kamuoliu ranka, tai toks
žaidėjas turi būti šalinamas iš aikštės nepriklausomai nuo pražangos vietos.

Jeigu žaidėjas prasižengia prieš varžovą ir atima iš jo akivaizdžią galimybę
pelnyti įvartį, o teisėjas paskiria baudinį dėl to, kad pražanga įvyko baudos
aikštelėje, tai prasižengusiam žaidėjui turi būti parodyta geltona kortelė, nebent:
• prasižengiama laikant, traukiant ar stumiant varžovą;
• prasižengęs žaidėjas nebandė sužaisti kamuoliu arba neturėjo net galimybės
sužaisti ar kovoti dėl kamuolio;
• pražanga yra tokia, už kurią baudžiama raudona kortele nepriklausomai nuo
to, kurioje aikštės vietoje prasižengta (pvz., rimtas taisyklių pažeidimas,
agresyvus elgesys ir t. t.).
Esant aukščiau išvardintoms aplinkybėms, žaidėjas yra šalinamas iš aikštės.
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 ertinant akivaizdžią galimybę pelnyti įvartį turi būti atsižvelgta į šias
V
aplinkybes:
•
•
•
•

atstumą nuo pražangos vietos iki vartų;
žaidimo (atakos) kryptį;
galimybę išlaikyti ar įgyti kamuolio kontrolę;
besiginančiųjų žaidėjų skaičių ir išsidėstymą.

Rimtas taisyklių pažeidimas
Šiurkštus bandymas išmušti kamuolį slystant arba dvikova su varžovu,
naudojant didelę jėgą ir keliant grėsmę pastarojo saugumui, turi būti vertinama
kaip rimtas taisyklių pažeidimas.
 aidėjas, kuris kovodamas dėl kamuolio viena ar abiem kojomis užlekia ant
Ž
varžovo jam iš priekio, šono ar nugaros, naudodamas didelę jėgą ir sukeldamas
pavojų jo saugumui, yra kaltas dėl rimto taisyklių pažeidimo.
Agresyvus elgesys
Agresyviu elgesiu turi būti laikomas toks veiksmas, kai nekovojantis dėl
kamuolio žaidėjas naudoja ar bando panaudoti didelę ir šiurkščią jėgą prieš
varžovą arba prieš komandos draugą, oficialų komandos asmenį, oficialų
rungtynių asmenį, žiūrovą ar bet kurį kitą asmenį, ir visiškai nepriklausomai
nuo to, įvyko kontaktas ar ne.

T
 aip pat nekovojantis dėl kamuolio žaidėjas, sąmoningai ranka ar plaštaka
sudavęs varžovui ar bet kuriam kitam asmeniui į galvą ar veidą, turi būti
laikomas kaltu dėl agresyvaus elgesio, nebent panaudota jėga buvo labai nežymi.
Pažeidimai metant daiktą (ar kamuolį)
Jeigu kamuoliui esant žaidime žaidėjas, atsarginis ar pakeistasis žaidėjas meta
kokį nors daiktą (įskaitant ir kamuolį) į varžovą ar bet kurį kitą asmenį, tai
teisėjas privalo sustabdyti žaidimą ir jeigu:

• b
 uvo prasižengta beatodairišku būdu, tai prasižengusiam žaidėjui turi būti
parodyta geltona kortelė už nesportišką elgesį;
• buvo prasižengta naudojant didelę jėgą, tai prasižengusiam žaidėjui turi būti
parodyta raudona kortelė už agresyvų elgesį.
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4. Žaidimo atnaujinimas po baudos ar pražangos
• Jeigu kamuolys yra ne žaidime, tai žaidimas atnaujinamas pagal atitinkamą
ankstesnį sprendimą.
• Jeigu kamuolys yra žaidime ir žaidėjas prasižengia aikštės ribose prieš:
••varžovą, tai skiriamas laisvas, tiesioginis baudos smūgis arba baudinys;
••savo komandos žaidėją, atsarginį žaidėją, pakeistąjį žaidėją, oficialų
komandos ar oficialų rungtynių asmenį, tai skiriamas tiesioginis baudos
smūgis arba baudinys;
••bet kurį kitą asmenį, tai skiriamas ginčo kamuolys.

• Jeigu kamuolys yra žaidime ir žaidėjas prasižengia už aikštės ribų:

••jeigu žaidėjas nusižengia jau būdamas už aikštės ribų, tai žaidimas
atnaujinamas ginčo kamuoliu;
••jeigu žaidėjas išeina už aikštės ribų tam, kad prasižengtų, tai žaidimas
atnaujinamas laisvu baudos smūgiu iš tos vietos, kur buvo kamuolys prieš
sustabdant žaidimą. Tačiau jeigu žaidėjas palieka aikštę atsitiktinai, dėl
žaidybinės situacijos ir už aikštės ribų prasižengia prieš kitą žaidėją, tai
žaidimas atnaujinamas baudos smūgiu nuo aikštės ribas žyminčios linijos
arčiausiai tos vietos, kur už aikštės ribų buvo prasižengta. Jeigu
artimiausia vieta yra ant baudos aikštelės ribas žyminčios linijos ir už
padarytą pražangą reikia skirti tiesioginį baudos smūgį, tai skiriamas
baudinys.

• J eigu žaidėjas, būdamas aikštėje ar už jos ribų, meta kokį nors daiktą į
aikštėje esantį varžovą, tai žaidimas atnaujinamas tiesioginiu baudos smūgiu
arba baudiniu iš tos vietos, kurioje mestas daiktas pataikė ar galėjo pataikyti
į varžovą.
• Žaidimas atnaujinamas laisvu baudos smūgiu, jeigu:
••žaidėjas, būdamas aikštėje, meta kokį nors daiktą į bet kurį asmenį, esantį
už aikštės ribų;
••atsarginis arba pakeistasis žaidėjas meta kokį nors daiktą į varžovą, esantį
aikštėje.
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13
taisyklė

Baudos smūgiai
1. Rūšys
Baudos smūgis gali būti tiesioginis arba laisvas ir jis yra skiriamas varžovų
komandos naudai, jeigu žaidėjas kaltas dėl taisyklių pažeidimo ar pražangos.
Laisvas baudos smūgis
Apie paskirtą laisvą baudos smūgį teisėjas signalizuoja pakėlęs ranką virš
galvos. Ranka taip laikoma tol, kol smūgis bus atliktas ir kamuolį palies kuris
nors kitas žaidėjas arba kamuolys paliks aikštės ribas.
J eigu teisėjas suklydo ir nesignalizavo, kad smūgis yra laisvas, o kamuolys
tiesioginiu spyriu pasiunčiamas į vartus, tai laisvas baudos smūgis turi būti
kartojamas.

Kamuolys patenka į vartus
• Jeigu po tiesioginio baudos smūgio kamuolys patenka į varžovų vartus, tai
įskaitomas įvartis.
• Jeigu po laisvo baudos smūgio kamuolys tiesiogiai patenka į varžovų vartus,
tai skiriamas smūgis nuo vartų.
• Jeigu po tiesioginio arba laisvo baudos smūgio kamuolys tiesiogiai patenka į
savus vartus, tai skiriamas kampinis.

2. Vykdymo tvarka
Visi baudos smūgiai yra atliekami iš tos vietos, kur įvyko pažeidimas, išskyrus
šiuos atvejus:

• V
 artininko aikštelėje ir atakuojančios komandos naudai paskirtas laisvas
baudos smūgis yra atliekamas nuo vartininko aikštelės linijos, lygiagrečios
vartų linijai, arčiausiai tos vietos, kur buvo užfiksuotas taisyklių pažeidimas.
• Vartininko aikštelėje ir besiginančios komandos naudai paskirtas baudos
smūgis gali būti atliekamas iš bet kurios vartininko aikštelės vietos.

Fu tbolo taisyk lės 2016–2017 | 13 taisyklė | Baudos s mūgia i

91

• B
 audos smūgiai už pažeidimus, susijusius su žaidėjo įėjimu, grįžimu ar išėjimu
iš žaidimo aikštės be teisėjo leidimo, yra atliekami iš tos vietos, kur buvo
kamuolys sustabdant žaidimą. Tačiau jeigu žaidėjas palieka aikštę atsitiktinai,
dėl žaidybinės situacijos ir būdamas už jos ribų prasižengia prieš kitą žaidėją,
tai žaidimas atnaujinamas baudos smūgiu nuo aikštės ribas žyminčios linijos
arčiausiai tos vietos, kur už aikštės ribų buvo prasižengta. Jeigu artimiausia
vieta yra ant baudos aikštelės ribas žyminčios linijos ir už padarytą pražangą
reikia skirti tiesioginį baudos smūgį, tai skiriamas baudinys.
• Kai taisyklės nurodo kitaip (žr. 3, 11 ir 12 taisykles).
Kamuolys:

• t uri nejudėti, o baudos smūgį atlikęs žaidėjas negali liesti kamuolio dar
kartą, kol jo nepalietė bet kuris kitas žaidėjas;
• atsiduria žaidime, kai yra smūgiuojamas ir aiškiai pajuda, nebent baudos
smūgis besiginančios komandos naudai paskiriamas jų baudos aikštelėje – šiuo
atveju kamuolys atsiduria žaidime tik tada, kai palieka baudos aikštelės ribas.
Kol kamuolys atsidurs žaidime, visi varžovų komandos žaidėjai turi likti:

• n
 e arčiau kaip per 9,15 m, nebent baudos smūgis atliekamas nuo vartininko
aikštelės linijos ir varžovai išsirikiavę ant vartų linijos tarp abiejų virpstų;
• už baudos aikštelės ribų, jeigu baudos smūgis atliekamas iš savo baudos
aikštelės.

 audos smūgis gali būti atliekamas pakeliant kamuolį pėda ar abiem pėdomis
B
vienu metu. Apgaulingi judesiai atliekant baudos smūgį ir siekiant suklaidinti
varžovus laikomi teisėta futbolo žaidimo dalimi.
J ei žaidėjas, taisyklingai atlikdamas baudos smūgį, tyčia smūgiuoja kamuolį į
varžovą, kad gautų galimybę vėl žaisti kamuoliu, ir nepanaudoja neatsargių,
beatodairiškų veiksmų ar pernelyg didelės jėgos, tai teisėjas leidžia tęsti
žaidimą.
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3. Pažeidimai ir nuobaudos
Jeigu atliekant baudos smūgį varžovas yra arčiau kamuolio nei reikalaujamas
atstumas, tai smūgis kartojamas, nebent yra galimybė pritaikyti pranašumą.
Jeigu greitai įžaidžiant kamuolį (greitas baudos smūgis) žaidėjas, esantis arčiau
kaip per 9,15 m, perima kamuolį, tai teisėjas leidžia žaidimą tęsti. Tačiau jeigu
varžovas sąmoningai sutrukdo greitai įžaisti kamuolį, jam turi būti parodyta
geltona kortelė už žaidimo atnaujinimo vilkinimą.

 ai besiginančios komandos žaidėjas nusprendžia greitai atlikti baudos smūgį iš
K
savo baudos aikštelės, o vienas ar daugiau varžovų lieka baudos aikštelėje todėl,
kad neturėjo pakankamai laiko iš jos išbėgti, tai teisėjas leidžia tęsti žaidimą.
J eigu besiginančiai komandai atliekant baudos smūgį iš savo baudos aikštelės
kamuolys tiesiogiai nepasiunčiamas už baudos aikštelės ribų, tai smūgis yra
kartojamas.
J eigu kamuoliui atsidūrus žaidime baudos smūgį atlikęs žaidėjas paliečia
kamuolį darsyk, o prieš tai kamuolio nelietė joks kitas žaidėjas, skiriamas
laisvas baudos smūgis. Tačiau jeigu po baudos smūgio kamuolys darsyk
paliečiamas ranka, tai:

• skiriamas tiesioginis baudos smūgis;
• skiriamas baudinys, jeigu pažeidimas įvyksta smūgiavusios komandos
baudos aikštelėje, išskyrus tuos atvejus, kai pažeidimą padaro vartininkas –
tada skiriamas laisvas baudos smūgis.

Fu tbolo taisyk lės 2016–2017 | 13 taisyklė | Baudos s mūgia i
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14
taisyklė

Baudinys
J eigu savo baudos aikštelėje ar už aikštės ribų (kaip nurodyta 12 ir 13
taisyklėse), žaidėjas įvykdo prasižengimą, už kurį turi būti baudžiama
tiesioginiu baudos smūgiu, skiriamas baudinys.
Įvartis, pelnytas tiesiogiai smūgiuojant baudinį, yra įskaitomas.

1. Vykdymo tvarka
Kamuolys turi nejudėti ir būti ant baudinio žymos. Baudinį smūgiuojantis
žaidėjas turi būti aiškiai identifikuotas.

 artus ginantis vartininkas privalo likti ant vartų linijos, tarp vartų virpstų ir
V
veidu į baudinį smūgiuojantį žaidėją tol, kol šis atliks spyrį.
 isi kiti žaidėjai, išskyrus baudinį smūgiuojantį žaidėją ir vartus ginantį
V
vartininką, turi būti:
•
•
•
•

ne arčiau kaip per 9,15 m nuo baudinio žymos;
už baudinio žymos;
žaidimo aikštės ribose;
už baudos aikštelės ribų.

 ai visi žaidėjai užima savo vietas pagal šios taisyklės reikalavimus, teisėjas
K
duoda signalą, leisdamas mušti baudinį.
 audinį smūgiuojantis žaidėjas kamuolį privalo spirti pirmyn. Žaidėjas gali
B
judėti ir atbulomis, jei tik kamuolys po smūgio pajuda į priekį.
 amuolys atsiduria žaidime, kai po spyrio jis aiškiai pajuda. Atlikęs smūgį,
K
žaidėjas negali vėl liesti kamuolio tol, kol jo nepaliečia kitas žaidėjas.

 audinys laikomas baigtu, kai kamuolys nustoja judėti ar palieka aikštės ribas
B
arba kai teisėjas sustabdo žaidimą dėl futbolo taisyklių pažeidimo.

 asibaigus pagrindiniam kurio nors kėlinio laikui arba kuriam nors pratęsimo
P
kėliniui, baudiniui atlikti ir užbaigti skiriamas papildomas laikas.
Fu tbolo taisyk lės 2016–2017 | 14 taisyklė | 11 m baudinys
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2. Pažeidimai ir nuobaudos
Jeigu teisėjas duoda signalą smūgiuoti baudinį, tai smūgis turi būti
atliktas. Jeigu prieš kamuoliui atsiduriant žaidime įvyksta viena iš žemiau
išvardintų situacijų:
 audinį smūgiuojantis žaidėjas ar kitas jo komandos žaidėjas pažeidžia
B
žaidimo taisykles, tai:

• jei kamuolys atsiduria vartuose, smūgis yra kartojamas;
• jei kamuolys vartuose neatsiduria, teisėjas stabdo žaidimą ir atnaujina jį
laisvu baudos smūgiu.

Š i taisyklė turi keletą išimčių, kai žaidimas turi būti stabdomas ir atnaujinamas
laisvu baudos smūgiu nepriklausomai nuo to, buvo pelnytas įvartis ar ne:

• baudinys yra spiriamas atgal;
• baudinį vietoj identifikuoto žaidėjo atlieka kitas jo komandos žaidėjas; be to,
tokiu atveju teisėjas smūgiavusiam žaidėjui dar turi parodyti geltoną kortelę;
• baudinio metu, t. y. baigęs įsibėgėti, baudinį smūgiuojantis žaidėjas atlieka
klaidinamus judesius (įsibėgėjant klaidinamus judesius atlikti leidžiama);
tokiu atveju žaidėjui taip pat parodoma geltona kortelė.
Jeigu taisykles pažeidžia vartus ginantis vartininkas arba jo komandos žaidėjas ir:

• kamuolys atsiduria vartuose, tai įvartis įskaitomas;
• kamuolys vartuose neatsiduria, tai smūgis kartojamas, o vartininkui, jeigu jis
kaltas dėl taisyklių pažeidimo, parodoma geltona kortelė.
J eigu taisykles pažeidžia abiejų komandų žaidėjai, tai baudinys kartojamas
nebent žaidėjas įvykdo kitą, rimtesnę pražangą (pvz., naudoja klaidinamus
judesius smūgio metu).
Jeigu po to, kai baudinys buvo smūgiuotas:

J eigu baudinį smūgiuojantis žaidėjas dar kartą paliečia kamuolį jo dar
nepalietus jokiam kitam žaidėjui, tai:

• s kiriamas laisvas baudos smūgis (arba tiesioginis baudos smūgis, jeigu
kamuolys buvo paliestas ranka);
Jeigu pirmyn pajudėjusį kamuolį paliečia pašalinis asmuo ar daiktas, tai:
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• baudinys turi būti kartojamas.

J eigu kamuolys po baudinio atšoka į žaidimo aikštę nuo vartų skersinio, virpstų
ar vartininko ir tada jį paliečia pašalinis asmuo ar daiktas, tai:
• teisėjas stabdo žaidimą;
• žaidimas atnaujinamas ginčo kamuoliu toje vietoje, kurioje pašalinis asmuo
ar daiktas palietė kamuolį.

3. Suvestinė lentelė

Baudinio rezultatas
Įvartis

Nėra įvarčio

Taisykles pažeidžia
atakuojantis žaidėjas

Baudinys kartojamas

Laisvas baudos smūgis

Taisykles pažeidžia
besiginantis žaidėjas

Įvartis

Baudinys kartojamas

Taisykles pažeidžia
vartininkas

Įvartis

Baudinys kartojamas ir
geltona kortelė
vartininkui

Kamuolys spiriamas
atgal

Laisvas baudos smūgis

Laisvas baudos smūgis

Neleistini klaidinami
judesiai

Laisvas baudos smūgis ir
geltona kortelė
smūgiuojančiajam

Laisvas baudos smūgis ir
geltona kortelė
smūgiuojančiajam

Baudinį smūgiuoja
kitas žaidėjas

Laisvas baudos smūgis ir
geltona kortelė
smūgiuojančiajam

Laisvas baudos smūgis ir
geltona kortelė
smūgiuojančiajam
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15
taisyklė

Kamuolio įmetimas
iš užribio
 ai kamuolys ant žemės arba ore visiškai kerta šoninę aikštės liniją, skiriama
K
įmesti kamuolį iš užribio, ir tai atlieka tos komandos, kurios žaidėjas paskutinis
lietė kamuolį prieš šiam paliekant aikštę, varžovai.
Į vartis, tiesiogiai pelnytas įmetus kamuolį iš užribio, nėra įskaitomas ir jeigu
kamuolys patenka:
• į varžovų vartus, tai skiriamas smūgis nuo vartų;
• į savo vartus, tai skiriamas kampinis.

1. Kamuolio įmetimo iš užribio tvarka
Kamuolį iš užribio įmetantis žaidėjas turi:

• stovėti veidu į aikštę;
• pėdomis ar jų dalimi stovėti ant arba už šoninės linijos;
• mesti kamuolį abiem rankomis, judesiu iš už arba virš galvos ir iš tos vietos,
kurioje kamuolys paliko aikštę.
 isi varžovai turi stovėti ne arčiau kaip per 2 m nuo tos vietos, iš kurios
V
kamuolys įmetamas iš užribio.

Kamuolys yra žaidime, kai jis atsiduria aikštės ribose. Jeigu kamuolys paliečia
žemę prieš atsidurdamas aikštėje, tai užribio metimas turi būti kartojamas iš tos
pačios vietos ir jį atlieka ta pati komanda. Jeigu užribio metimas buvo atliktas
netaisyklingai, jis taip pat kartojamas, tačiau jį turi atlikti varžovų komanda.

Jeigu žaidėjas, taisyklingai atlikdamas užribio metimą, tyčia meta kamuolį į
varžovą, kad gautų galimybę vėl žaisti kamuoliu, ir nepanaudoja neatsargių,
beatodairiškų veiksmų ar pernelyg didelės jėgos, tai teisėjas leidžia tęsti žaidimą.
 amuolį į aikštę iš užribio įmetęs žaidėjas negali dar kartą jo liesti tol, kol
K
kamuolio nepalietė kuris nors kitas žaidėjas.
Fu tbolo taisyk lės 2016–2017 | 15 taisyklė | Kamuolio įmet i ma s i š užr i bi o
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2. Pažeidimai ir nuobaudos
Jeigu kamuoliui atsidūrus žaidime žaidėjas, įmetęs jį iš užribio, paliečia
kamuolį  dar kartą jo dar nelietus jokiam kitam žaidėjui, tai skiriamas laisvas
baudos smūgis. Jeigu kamuolys sąmoningai paliečiamas dar kartą ranka, tai:
• skiriamas tiesioginis baudos smūgis;
• skiriamas baudinys, jeigu šis pažeidimas įvyko kamuolį iš užribio įmetusio
žaidėjo baudos aikštelėje, nebent kamuolį iš užribio įmetė ir dar kartą
rankomis sąmoningai palietė vartininkas – šiuo atveju skiriamas laisvas
baudos smūgis.

 et kuris žaidėjas, nesąžiningais veiksmais blaškantis varžovą ar trukdantis
B
jam įmesti kamuolį iš užribio (įskaitant ir priėjimą arčiau kaip per 2 m nuo tos
vietos, iš kurios įmetamas kamuolys), turi būti įspėtas geltona kortele už
nesportišką elgesį, o jeigu kamuolys jau buvo įmestas iš užribio ir atsidūrė
žaidime, turi būti skirtas ir laisvas baudos smūgis.

 et kaip kitaip pažeidus šią taisyklę, užribio metimą atlieka varžovų komandos
B
žaidėjas.
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16
taisyklė

Smūgis nuo vartų
S mūgis nuo vartų skiriamas tada, kai kamuolys ant žemės arba ore visiškai
kerta vartų liniją ir paskutinis kamuolį lietė atakuojančios komandos žaidėjas,
o įvartis nebuvo pelnytas.

Į vartis į varžovų vartus, pelnytas tiesiogiai smūgiavus kamuolį nuo vartų, yra
įskaitomas. Jeigu kamuolys tiesiogiai po smūgio nuo vartų pasiunčiamas į savo
vartus, tai skiriamas kampinis, jei tik kamuolys buvo palikęs baudos aikštelę.
1. Vykdymo tvarka
• Kamuolys turi nejudėti ir besiginančios komandos žaidėjas smūgį gali atlikti
iš bet kurios vartininko aikštelės vietos.
• Kamuolys atsiduria žaidime tada, kai palieka baudos aikštelės ribas.
• Varžovai privalo likti už baudos aikštelės ribų, kol kamuolys atsidurs žaidime.

2. Pažeidimai ir nuobaudos
Jeigu po smūgio nuo vartų kamuolys nepalieka baudos aikštelės ribų arba
žaidėjas paliečia kamuolį prieš jam paliekant baudos aikštelės ribas, tai smūgis
nuo vartų kartojamas.
J eigu po smūgio nuo vartų kamuolys atsiduria žaidime ir jį dar kartą paliečia
tas pats smūgį atlikęs žaidėjas, o iki tol joks kitas žaidėjas kamuolio nepalietė,
tai skiriamas laisvas baudos smūgis. Jeigu kamuolys sąmoningai paliečiamas
ranka, tai:
• skiriamas tiesioginis baudos smūgis;
• skiriamas baudinys, jeigu šis pažeidimas įvyko smūgį nuo vartų atlikusio
žaidėjo baudos aikštelėje, nebent smūgį nuo vartų atliko vartininkas – šiuo
atveju skiriamas laisvas baudos smūgis.
Fu tbolo taisyk lės 2016–2017 | 16 taisyklė | Smūgis nuo va r t ų
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J eigu varžovas smūgio nuo vartų metu yra baudos aikštelėje ir paliečia kamuolį
arba kovoja dėl jo, kol kamuolio dar nebuvo palietęs joks kitas žaidėjas, tai
smūgis nuo vartų kartojamas.
J eigu žaidėjas įžengia į baudos aikštelę kamuoliui dar neatsidūrus žaidime ir
prieš jį yra prasižengiama arba jis prasižengia pats, tai smūgis nuo vartų
kartojamas, o prasižengusiam žaidėjui priklausomai nuo pražangos pobūdžio
gali būti parodoma geltona arba raudona kortelė.
Bet kaip kitaip pažeidus šią taisyklę, smūgis nuo vartų kartojamas.
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17
taisyklė

Kampinis
 ampinis skiriamas tada, kai kamuolys ant žemės arba ore visiškai kerta vartų
K
liniją ir paskutinis kamuolį lietė besiginančios komandos žaidėjas, o įvartis
nebuvo pelnytas.
Į vartis į varžovų vartus, pelnytas tiesiogiai smūgiuojant kampinį, yra
įskaitomas. Jeigu kamuolys tiesiogiai po kampinio pasiunčiamas į savo vartus,
tai skiriamas kampinis, kurį atlieka varžovai.

1. Vykdymo tvarka
• Kamuolys turi būti pastatomas kampinio sektoriuje, esančiame arčiau tos
vietos, kurioje kamuolys kirto vartų liniją.
• Kamuolys turi nejudėti ir jį smūgiuoja atakuojančios komandos žaidėjas.
• Kamuolys atsiduria žaidime, kai yra spiriamas ir aiškiai pajuda, ir jam
nebūtina palikti kampinio sektoriaus ribų.
• Kampinio vėliavėlės patraukti negalima.
• Varžovai turi būti mažiausiai per 9,15 m nuo kampinio sektoriaus tol, kol
kamuolys atsidurs žaidime.
2. Pažeidimai ir nuobaudos
Jeigu po kampinio kamuoliui atsidūrus žaidime jį dar kartą paliečia tas pats
smūgį atlikęs žaidėjas, o iki tol kamuolio nepalietė joks kitas žaidėjas, tai
skiriamas laisvas baudos smūgis. Jeigu kamuolys sąmoningai dar kartą
paliečiamas ranka, tai:

• skiriamas tiesioginis baudos smūgis;
• skiriamas baudinys, jeigu šis pažeidimas įvyko kampinį smūgiavusio žaidėjo
baudos aikštelėje, nebent kampinį smūgiavo vartininkas – šiuo atveju
skiriamas laisvas baudos smūgis.

Fu tbolo taisyk lės 2016–2017 | 17 taisyklė | Kampinis s mūg i s
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J eigu žaidėjas, taisyklingai atlikdamas kampinį, tyčia spiria kamuolį į varžovą,
kad gautų galimybę vėl žaisti kamuoliu, ir nepanaudoja neatsargių,
beatodairiškų veiksmų ar pernelyg didelės jėgos, tai teisėjas leidžia tęsti
žaidimą.
Bet kaip kitaip pažeidus šią taisyklę, kampinis kartojamas.
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Taisyklių
pakeitimai

2016–2017

Trumpa taisyklių
pakeitimų santrauka
Čia pateikiamos trumpos pakeitimų apybrėžos ir paaiškinimai.

1 taisyklė. Žaidimo aikštė
• Aikštės pagrindo negali sudaryti mišri (dirbtinė ir natūrali) danga.
• Varžybų nuostatai gali leisti nustatyti ir kitokius aikštės dydžio matmenis
(tačiau tik atitinkančius taisyklėje nurodytų dydžių ribas).
• Arčiau kaip per 1 m nuo aikštės ribas žyminčių linijų draudžiama bet kokia
komercinė reklama.
• Konfederacijų, nacionalinių asociacijų, varžybų, klubų ir t. t. logotipai ir
emblemos yra leidžiamos ant kampinio vėliavėlės (tik ne reklama).
2 taisyklė. Kamuolys
Jokių pakeitimų.

3 taisyklė. Žaidėjai
• Rungtynės negali būti pradedamos ar tęsiamos, jei vienoje iš komandų yra
mažiau kaip 7 žaidėjai.
• Atsarginis žaidėjas po keitimo gali atlikti bet kurį veiksmą žaidimui
atnaujinti, tačiau iš pradžių jis turi įžengti į aikštę.
• Paaiškintos situacijos, kai žaidėjas pašalinamas prieš pradinį smūgį arba po jo.
• Skiriamas tiesioginis baudos smūgis (baudinys), jeigu atsarginis žaidėjas
arba oficialus komandos asmuo įsikiša į žaidimą.
• Jeigu kas nors (išskyrus žaidėją) paliečia kamuolį, kai šis lekia į vartus, tai
teisėjas gali įskaityti įvartį, jeigu tai neturėjo jokios įtakos gynėjo veiksmams.
• Jeigu įvartis pelnomas aikštėje esant papildomam asmeniui ir teisėjas po to
atnaujina žaidimą, tai įvarčio atšaukti jau nebegalima ir rungtynės tęsiamos.
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4 taisyklė. Žaidėjų apranga
• Bet kokia juosta ar medžiaga, kuria apvyniojamos kojinės, turi būti tokios pat
spalvos kaip kojinės.
• Žaidėjas, kuris atsitiktinai pameta apavą ar apsaugą, gali dalyvauti žaidime ir
toliau, bet tik tol, kol kamuolys atsidurs ne žaidime.
• Apatinės kelnės arba tamprės turi būti tokios pat spalvos kaip pagrindinė
šortų spalva (arba apatinės šortų dalies spalva); tos pačios komandos žaidėjų
tamprių spalva turi būti vienoda.
• Draudžiama bet kokia elektroninė komunikacija su atsarginiais žaidėjais.
• Kai žaidėjas susitvarkė (pasikeitė) savo aprangą ir ji buvo patikrinta (teisėjo,
rezervinio teisėjo arba teisėjo asistento), jis, gavęs teisėjo leidimą, į aikštę
gali sugrįžti ir žaidimo metu.
5 taisyklė. Teisėjas
• Teisėjo sprendimas negali būti pakeistas, jeigu žaidimas buvo atnaujintas
arba teisėjas paliko aikštę pasibaigus pirmajam, antrajam ar kuriam nors
pratęsimo kėliniui.
• Jeigu vienu metu įvyksta kelios pražangos, tai baudžiama už rimčiausią iš jų.
• Teisėjas turi teisę pašalinti žaidėją nuo to momento, kai įžengia į aikštę
atlikti jos patikros prieš rungtynes.
• RK ir GK teisėjas gali parodyti tik nuo to momento, kai įžengia į aikštę
pradėti rungtynių.
• Jeigu žaidėjas yra traumuotas, o už šią pražangą varžovui parodoma RK arba
GK, tai žaidėjo gydymas (jeigu jis netrunka ilgai) gali būti atliekamas aikštėje
ir žaidėjui nebūtina jos palikti.
• Teisėjui gali būti leidžiama naudoti ir kitą ekipuotę (įrangą).
• Teisėjo gestų iliustracijos iš praktinių rekomendacijų skyriaus perkeltos į
futbolo taisyklių skyrių.
6 taisyklė. Kiti oficialūs rungtynių asmenys
• Detalesnė informacija apie teisėjo asistentų, papildomų teisėjo asistentų ir
rezervinio teisėjo pareigas.
• Teisėjo asistento gestų iliustracijos iš praktinių rekomendacijų skyriaus
perkeltos į futbolo taisyklių skyrių.
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7 taisyklė. Rungtynių trukmė
• Taisyklėje įvardinta daugiau priežasčių papildomam laikui pridėti (pvz.,
vandens atsigėrimo pertraukėlė).

8 taisyklė. Žaidimo pradžia ir atnaujinimas
• Nurodyti visi žaidimo atnaujinimo būdai (anksčiau – tik pradinis smūgis ir
ginčo kamuolys).
• Visais žaidimo atnaujinimo atvejais, kai tai daroma spiriant kamuolį,
kamuolys atsiduria žaidime tik tada, kai aiškiai pajuda.
• Pradinio smūgio metu kamuolį galima spirti bet kuria kryptimi (anksčiau
kamuolys turėjo būti spiriamas tik į priekį).  
• Teisėjas neturi teisės spręsti, kas iš žaidėjų gali dalyvauti ginčo kamuolio
procedūroje.

9 taisyklė. Kamuolys žaidime ir ne žaidime
• Kamuolys yra žaidime net ir tada, kai atšoka nuo oficialaus rungtynių asmens,
išskyrus tuos atvejus, kai jis buvo visiškai kirtęs aikštės ribas žyminčią liniją.
10 taisyklė. Rungtynių nugalėtojo nustatymas
Baudinių serija:
• Teisėjas meta burtus, kad nustatytų, į kuriuos vartus bus smūgiuojami baudiniai
(išskyrus atvejus, kai esama kitų aplinkybių, pvz., oro sąlygos, aikštės kokybė,
saugumas ir t. t.).
• Jeigu pasibaigus rungtynėms žaidėjas už  aikštės ribų buvo atsidūręs laikinai
(pvz., dėl traumos), tai dalyvauti baudinių serijoje jis gali.
• Abi komandos turi turėti vienodą žaidėjų skaičių tiek prieš baudinių seriją,
tiek jos metu.
• Aiškiai suformuluota, kada baudinys laikomas baigtu.
• Baudinys negali būti atidėtas dėl to, kad žaidėjas paliko aikštę. Jeigu žaidėjas į
aikštę negrįžta laiku, smūgis anuliuojamas ir laikomas neįmuštu.
11 taisyklė. Nuošalė
• Vidurio linija nuošalės taisyklės atžvilgiu yra neutrali. Žaidėjas turi būti
varžovų aikštės pusėje.
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• Ž
 aidėjo (įskaitant ir vartininką) rankos nėra kūno dalis, pagal kurią
sprendžiama apie buvimą nuošalėje.
• Laisvas baudos smūgis, skirtas už nuošalės taisyklės pažeidimą, visada
atliekamas iš tos vietos, kur įvyko pražanga (net jeigu žaidėjas prasižengė
savo aikštės pusėje).
• Palikęs aikštę besiginančios komandos žaidėjas laikomas aktyviu iki
artimiausio žaidimo sustabdymo momento arba tol, kol besiginanti komanda
įgis aiškią kamuolio kontrolę.
• Ankstesnės pastraipos nuostata galioja ir atakuojančiajam žaidėjui. Jis
laikomas esančiu nuošalėje (ant vartų linijos) tol, kol sugrįš į aikštę.
12 taisyklė. Pažeidimai ir pražangos
• Jei pražangos metu įvyko kontaktas su varžovu, visada skiriamas tiesioginis
baudos smūgis.
• Kai turi būti parodyta RK, bet taikomas pranašumas, tai skiriamas laisvas
baudos smūgis, jeigu pažeidėjas vėliau įsikiša į žaidimą.
• Pakeisti drausmines sankcijas už žaidimą ranka apibūdinantys žodžiai ir
sankcijų priežastys, taigi nuo šiol ne kiekvienas žaidimas ranka baudžiamas
GK.
• Kai kurios „paskutinės vilties“ pražangos baudos aikštelėje baudžiamos GK.
• Už agresyvų elgesį parodoma RK net ir tuo atveju, jeigu bandymas buvo
nesėkmingas ir fizinis kontaktas neįvyko.
• Už smūgį į galvą ar veidą nekovojant su varžovu dėl kamuolio parodoma RK
(nebent tai buvo visiškai nežymus veiksmas).
• Pražanga prieš atsarginį žaidėją, oficialius komandos asmenis, oficialius
rungtynių asmenis ir t. t. dabar baudžiama tiesioginiu baudos smūgiu.
• Pražanga už žaidimo aikštės ribų baudžiama tiesioginiu baudos smūgiu nuo
aikštės ribas žyminčios linijos (arba baudiniu).

13 taisyklė. Baudos smūgiai
• Nurodyti skirtumai tarp sąvokų „sutrukdyti atlikti baudos smūgį“ ir „perimti
kamuolį po baudos smūgio“.
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14 taisyklė. Baudinys
• Laisvas baudos smūgis ir GK, jeigu baudinį smūgiuoja ne tas žaidėjas.
• Laisvas baudos smūgis, jeigu kamuolys spiriamas atgal.
• Jeigu atliekami neleistini klaidinami judesiai, visada skiriamas laisvas baudos
smūgis ir GK.
• GK vartininkui, jeigu jis pažeidžia taisykles ir baudinys turi būti kartojamas.
15 taisyklė. Kamuolio įmetimas iš užribio
• Nauji taisyklės žodžiai aiškiai nurodo, kad kamuolys iš užribio turi būti
metamas abiem rankomis.

16 taisyklė. Smūgis nuo vartų
• Jeigu vartininkas tiesiogiai pasiunčia kamuolį į savo vartus, tai skiriamas
kampinis.
• Joks varžovas, smūgio nuo vartų metu esantis baudos aikštelėje, neturi teisės
sužaisti kamuoliu pirmas.
17 taisyklė. Kampinis
• Jeigu kamuolys po kampinio tiesiogiai pasiunčiamas į savo vartus, tai
skiriamas kampinis varžovų naudai.
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Detalus futbolo taisyklių
pakeitimų sąvadas
Žemiau pateikiami visi futbolo taisyklių pakeitimai, nesusiję su anglų kalbos
terminologija ar frazeologija. Kiekvienas senos taisyklių redakcijos pakeitimas (jei
reikia) ir nauja ar papildoma formuluotė yra paaiškinta.
Tekstas skiltyje „Senas tekstas“ gali būti lygiai toks pat kaip ankstesnis arba iš
principo atitikti ankstesnįjį turinį.

1 taisyklė. Žaidimo aikštė
1.1. Dirbtinės ir natūralios aikštės dangos pagrindas negali būti mišrus (kombinuotas)
Senas tekstas

Naujas tekstas

Rungtynės gali vykti ant natūralios
arba, jeigu varžybų nuostatai leidžia,
ant dirbtinės aikštės dangos.

Žaidimo aikštės danga turi būti visiškai
natūrali arba, jeigu varžybų nuostatai
leidžia, visiškai dirbtinė, išskyrus
atvejus, kai varžybų nuostatai leidžia
rungtynėms naudoti ir mišrų
(kombinuotą) natūralios bei dirbtinės
dangos pagrindą).

Paaiškinimas
Nustatoma, kad dėl saugumo sumetimų žaidimo aikštės dangos pagrindo negali
sudaryti mišrus (kombinuotas) natūralios ir dirbtinės dangos derinys. Skirtingas
dangas galima naudoti zonose aplink aikštę (pvz., dirbtinė danga teisėjo
asistento darbo zonoje). Integruotas mišrus natūralios ir dirbtinės dangos
pagrindas yra leidžiamas.
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1.2. Varžybų nuostatai gali leisti nustatyti ir kitokius aikštės dydžio matmenis
(tačiau tik atitinkančius 1-ojoje taisyklėje nurodytas ribas)
Papildomas tekstas
Varžybų nuostatuose apibrėžti šoninės ir vartų linijų matmenys turi atitikti
aukščiau nurodytas dydžių ribas.
Paaiškinimas
Nustatoma, kad varžybų organizatoriai turi teisę varžybų nuostatuose apibrėžti
kitokius šoninės ir vartų linijų matmenis, tačiau tik atitinkančius 1-ojoje
taisyklėje nurodytas ribas.
1.3. Techninė zona
Paaiškinimas
Visa informacija apie techninės zonos reikalavimus iš taisyklių galo perkelta į šią taisyklę.
1.4. Vartų linijos technologija (VLT)
Paaiškinimas
Informacija apie vartų linijos technologiją (VLT) perkelta iš 10-osios taisyklės.
1.5. Komercinė reklama žaidimo aikštėje
Senas tekstas

Naujas tekstas

Nuo to momento, kai komandos
įžengia į aikštę, žaidimo aikštėje
draudžiama bet kokia reali ar virtuali
komercinė reklama ir šis draudimas
apima ir visą aikštės plotą 1 m atstumu
nuo futbolo aikštės šoninių linijų. Taip
pat draudžiama ir reklama ant vartų,
vartų tinklų, vidiniame vartų plote, ant
vėliavėlių kotų bei pačių vėliavėlių ir
komandų techninėse zonose …

Nuo to momento, kai komandos įžengia į
aikštę, žaidimo aikštėje draudžiama bet
kokia reali ar virtuali komercinė reklama
ir šis draudimas apima ir visą aikštės
plotą 1 m atstumu nuo futbolo aikštės
ribas žyminčių linijų. Taip pat
draudžiama ir reklama ant vartų, vartų
tinklų, vidiniame vartų plote, ant
vėliavėlių kotų bei pačių vėliavėlių ir
komandų techninėse zonose…

Paaiškinimas
Nustatomi komercinės reklamos apribojimai aikštėje ne tik už šoninių, bet ir už
vartų linijų.
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1.6. Logotipai ir emblemos ant kampinio vėliavėlių
Senas tekstas

Naujas tekstas

Aikštėje vykstant žaidimui, ant vartų,
jų tinklų ir jų vidiniame plote, taip pat
ant vėliavėlių kotų draudžiama naudoti
FIFA, konfederacijų, asocijuotų narių,
lygų, klubų ar kitų organizacijų realius
ar virtualius logotipus ir emblemas.

Aikštėje vykstant žaidimui, ant vartų,
jų tinklų ir jų vidiniame plote, taip pat
ant vėliavėlių kotų draudžiama naudoti
FIFA, konfederacijų, nacionalinių
futbolo asociacijų, varžybų, klubų ar kitų
organizacijų realius ar virtualius logotipus
ir emblemas. Šios emblemos ar logotipai
gali būti tik ant pačios kampinio vėliavėlės.

Paaiškinimas
••Terminas „asocijuotas narys“ pakeistas į „nacionalinę futbolo asociaciją“.
••Terminas „lygos“ pakeistas į „varžybas“, kadangi dabartinė formuluotė
neapima Taurės turnyro varžybų.
••Minėti logotipai plačiai naudojami ant kamuolių (2-oji taisyklė), todėl
nuoseklu leisti juos naudoti ir ant kampinio vėliavėlių.
2 taisyklė. Kamuolys
Jokių pakeitimų

3 taisyklė. Žaidėjai
3.1. Pakeista antraštė
Sena antraštė

Nauja antraštė

Žaidėjų skaičius

Žaidėjai

Paaiškinimas
Naujas antraštės pavadinimas atspindi informaciją apie atsarginius žaidėjus ir t. t.
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3.2. Minimalus žaidėjų skaičius
Senas tekstas

Naujas tekstas

Rungtynės negali būti pradedamos, jei
vienoje iš komandų yra mažiau kaip
septyni žaidėjai <...>, tačiau nuostata
dėl minimalaus rungtynėms tęsti
reikalingo žaidėjų skaičiaus priklauso
nacionalinių asociacijų dispozicijai, o
IFAB rekomenduoja netęsti rungtynių,
jei vienoje iš komandų yra mažiau kaip
septyni žaidėjai.

Rungtynės negali būti pradedamos ar
tęsiamos, jei vienoje iš komandų yra
mažiau kaip septyni žaidėjai.

Paaiškinimas
IFAB rekomendacija dėl minimalaus rungtynėms tęsti reikalingo žaidėjų
skaičiaus tapo taisykle. Tai atitinka reikalavimą dėl minimalaus žaidėjų
skaičiaus, reikalingo rungtynėms pradėti.

3.3. Atsarginis žaidėjas atnaujina žaidimą
Senas tekstas

Naujas tekstas

Atsarginis žaidėjas, neįžengęs į aikštę ir
taip nebaigęs keitimo procedūros, negali
atnaujinti žaidimo įmesdamas kamuolį iš
užribio ar smūgiuodamas kampinį.

Atsarginis žaidėjas po keitimo gali
atlikti bet kurį veiksmą žaidimui
atnaujinti, tačiau su sąlyga, kad iš
pradžių įžengs į aikštę.

Paaiškinimas
Nustatoma, kad atsarginis žaidėjas, po keitimo įžengęs į aikštę, gali atlikti bet
kurį veiksmą žaidimui atnaujinti, įskaitant ir kampinį ar kamuolio įmetimą iš
užribio. Seną ir nelabai tikslią formuluotę buvo galima interpretuoti ir kitaip:
esą žaidėjas po keitimo negali atnaujinti žaidimo.
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3.4. Įvardintas atsarginis žaidėjas pradeda rungtynes vietoj į pagrindinę sudėtį
įrašyto žaidėjo
Senas tekstas

Naujas tekstas

Jeigu įvardintas atsarginis
žaidėjas rungtynių pradžioje
įeina į aikštę vietoj į pagrindinę
sudėtį įrašyto žaidėjo, o teisėjas
apie tai nebuvo informuotas, tai:
••teisėjas leidžia įvardintam
atsarginiam žaidėjui tęsti
rungtynes <…>

Jeigu įvardintas atsarginis žaidėjas pradeda
rungtynes vietoj į pagrindinę sudėtį įrašyto
žaidėjo, o teisėjas apie tai nebuvo
informuotas, tai:
••teisėjas leidžia įvardintam atsarginiam žaidėjui
tęsti rungtynes <…>

Paaiškinimas
Nustatoma, kad jeigu prieš rungtynes į pagrindinę sudėtį įrašytas žaidėjas
pakeičiamas atsarginiu žaidėju, tai atvykęs pagrindinės sudėties žaidėjas gali
tapti atsarginiu. Logiškiau, kad tai įsigalioja nuo rungtynių pradžios momento, o
ne atsarginiam žaidėjui įžengus į aikštę.
3.5. Pakeistas pašalinto iš aikštės žaidėjo statusas – jis nebelaikomas pašaliniu
asmeniu
Senas tekstas

Naujas tekstas

Bet kuris asmuo, nepaminėtas
komandos sąraše kaip žaidėjas,
atsarginis žaidėjas arba oficialus
komandos asmuo, laikomas
pašaliniu asmeniu, kaip ir
pašalintas iš aikštės žaidėjas.

Bet kuris asmuo, neįtrauktas į komandos
sąrašą kaip žaidėjas, atsarginis žaidėjas arba
oficialus komandos asmuo, laikomas pašaliniu
asmeniu.

Paaiškinimas
Pašalintam iš aikštės žaidėjui logiškiau suteikti atsarginio žaidėjo statusą, kad
jam sugrįžus į aikštę toks veiksmas būtų baudžiamas baudos smūgiu.

120

3.6. Oficialių komandos asmenų ir atsarginių žaidėjų pražangos
Senas tekstas

Naujas tekstas

Jei atsarginis žaidėjas ar
pakeistasis žaidėjas įžengia į
aikštę be teisėjo leidimo ir:
••teisėjas dėl to stabdo žaidimą,
tai žaidimas atnaujinamas
laisvu baudos smūgiu <…>

Jei žaidimas sustabdomas dėl to, kad į jį
įsikišo:
•• oficialus komandos asmuo, atsarginis
žaidėjas, pakeistasis žaidėjas ar pašalintas
žaidėjas, tai žaidimas atnaujinamas
tiesioginiu baudos smūgiu arba baudiniu.

Jeigu oficialus komandos
asmuo įžengia į aikštę ir:
•• teisėjas dėl to stabdo žaidimą,
tai žaidimas atnaujinamas
ginčo kamuoliu<…>.
Paaiškinimas
Gerokai padaugėjo atvejų, kai atsarginiai žaidėjai ar oficialūs komandos
asmenys įžengia į aikštę ir įsikiša į žaidimą ar daro įtaką varžovui (pvz., apsaugo
vartus nuo įvarčio). Toks elgesys aiškiai nesąžiningas ir todėl tiesioginis baudos
smūgis ar baudinys (jei prasižengta savo baudos aikštelėje) yra tinkamesnis
sprendimas.
3.7. Žaidėjas, pašalinamas prieš pradinį smūgį ar po jo
Papildomas tekstas
Jeigu žaidėjas pašalinamas:
•• prieš pateikiant komandos sąrašą (rungtynių protokolą), tai toks žaidėjas
nebegali būti įvardintas sąraše;
•• jau pateikus komandos žaidėjų sąrašą, bet iki rungtynių pradžios, tai toks
žaidėjas gali būti pakeistas vienu iš komandos sąraše įvardintų atsarginių
žaidėjų. Tokiu atveju šis atsarginis žaidėjas negali būti pakeistas kitu žaidėju.
Keitimų, kuriuos gali atlikti komanda, skaičius nesumažėja;
•• po pradinio smūgio, tai jis negali būti pakeistas jokiu kitu žaidėju.
Paaiškinimas
Nustatoma, kokiais atvejais pašalintas žaidėjas gali būti pakeistas.
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3.8. Atsarginio žaidėjo, oficialaus komandos asmens ar pašalinio asmens
įsikišimas paliečiant lekiantį į vartus kamuolį
Senas tekstas

Naujas tekstas

Šio teksto 3.6 punkte
apibūdintose situacijose
teisėjas turi stabdyti žaidimą,
jei „įsibrovėlis“ į jį įsikišo ar
palietė kamuolį. Jeigu į aikštę
įžengė pašalinis asmuo:
• teisėjas turi stabdyti žaidimą
(tačiau ne iš karto, jeigu pašalinis
asmuo neįsikiša į žaidimą).

Jeigu kamuolys lekia į vartus ir įsikišimas į
žaidimą nesutrukdo besiginančios komandos
žaidėjui sužaisti kamuoliu, tai įvartis
įskaitomas (net jei kamuolys buvo paliestas),
išskyrus tuos atvejus, kai kamuolys patenka į
varžovo vartus.

Paaiškinimas
Šis garbingo žaidimo principus atitinkantis pakeitimas reiškia, kad teisėjas gali
taikyti pranašumą ir įskaityti įvartį, jei įsikišta buvo nesėkmingai.
3.9. Įvartis pelnomas aikštėje esant papildomam asmeniui
Senas tekstas

Naujas tekstas

Jeigu įmušus įvartį, bet dar
neatnaujinus žaidimo teisėjas
supranta, kad įvarčio metu
aikštėje buvo papildomas asmuo:
••teisėjas neturi įskaityti
įvarčio, jeigu:
>> papildomas asmuo buvo
pašalinis asmuo ir jis įsikišo į
žaidimą;
>> papildomas asmuo buvo
įvartį pelniusios komandos
žaidėjas, atsarginis
žaidėjas, pakeistasis
žaidėjas ar oficialus tos
komandos asmuo.

Jeigu įmušus įvartį, bet dar neatnaujinus
žaidimo teisėjas supranta, kad įvarčio metu
aikštėje buvo papildomas asmuo:
••teisėjas neturi įskaityti įvarčio, jeigu
papildomas asmuo buvo:
>> įvartį pelniusios komandos žaidėjas,
atsarginis žaidėjas, pakeistasis žaidėjas,
pašalintas žaidėjas ar oficialus tos
komandos asmuo;
>> pašalinis asmuo, kuris įsikišo į žaidimą ir
jam sutrukdė, nebent įvartis buvo
pelnytas esant aplinkybėms, nurodytoms
ankstesniame taisyklių skyrelyje
„Papildomi asmenys žaidimo aikštėje“.
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Žaidimas atnaujinamas smūgiu nuo vartų,
kampiniu arba ginčo kamuoliu <...>.
Jeigu po įvarčio žaidimas buvo atnaujintas ir
teisėjas tik tada suprato, kad įvarčio metu
aikštėje buvo papildomas asmuo, tai įvartis jau
nebegali būti atšauktas. Jei papildomas asmuo
vis dar yra žaidimo aikštėje, tai teisėjas turi:
••sustabdyti žaidimą;
•• pašalinti iš aikštės papildomą asmenį;
••atnaujinti žaidimą ginčo kamuoliu arba
laisvu baudos smūgiu.
Teisėjas turi parašyti raportą atitinkamai
institucijai.
Paaiškinimas
••Apimami 3.8 punkte išdėstyti principai.
••Nustatoma, kaip turi būti atnaujinamas žaidimas, jeigu įvarčio metu aikštėje
buvo papildomas asmuo ir žaidimas dar nebuvo atnaujintas.
••Nustatoma, kad jei įvarčio metu aikštėje buvo papildomas asmuo ir žaidimas
po įvarčio jau buvo atnaujintas, tai įvarčio atšaukti teisėjas jau nebegali ir
žaidimas turi būti tęsiamas.
03.10 Informacija apie komandos kapitoną (iš 12-osios taisyklės)

Papildomas tekstas
Komandos kapitonas neturi jokio specialaus statuso ar privilegijų, tačiau tam tikru
mastu atsako už savo komandos elgesį.

Paaiškinimas
Logiškiau įtraukti šią formuluotę į 3-iąją negu į 12-ąją taisyklę.
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4 taisyklė. Žaidėjų apranga
4.1. Juosta ar medžiaga, kuria apvyniojamos kojinės

Senas tekstas

Naujas tekstas

Privalomą žaidėjo aprangą
••kojinės – jei jos apvyniojamos juosta ar bet
sudaro: <...>
kokia kita medžiaga arba ant jų mūvima
•• kojinės – jei jos apvyniojamos
papildoma kojinė, tai šių spalva turi sutapti
juosta ar panašia medžiaga,
su apvyniotos arba dengiamos kojinės dalies
tai jos spalva turi sutapti su
spalva.
tos kojinės dalies spalva, ant
kurios juosta apvyniota.
Paaiškinimas
Nustatoma, kad neapvyniojama medžiaga, dengianti kojinę ar jos dalį, turi būti
tokios pat spalvos kaip kojinės spalva, kadangi kai kurie žaidėjai mūvi kojines iki
kulkšnies, kurių spalva skiriasi nuo kojinių.
4.2. Pamestas apavas ar apsauga
Senas tekstas

Naujas tekstas

Jeigu žaidėjas pameta savo apavą
netyčia ir iš karto sužaidžia kamuoliu ar
pelno įvartį, <...> tai įvartis įskaitomas.

Jeigu žaidėjas pameta savo apavą arba
apsaugą netyčia, jis turi apsiauti ar
užsidėti pamestą daiktą kuo greičiau ir
ne vėliau, negu kamuolys atsidurs ne
žaidime. Jeigu iki to momento (kol
kamuolys atsidurs ne žaidime) šis
žaidėjas sužaidžia kamuoliu ar įmuša
įvartį, tai įvartis yra įskaitomas.

Paaiškinimas
Aiškiai nustatoma, kad pamestas apavas turi būti apsiautas kuo greičiau ir ne
vėliau, negu kamuolys atsidurs ne žaidime. Šį principą logiška taikyti ir
apsaugai(-oms).
4.3. Papildomų marškinėlių ir tamprių spalva
Senas tekstas

Naujas tekstas

Privalomą žaidėjo aprangą sudaro:
•• marškinėliai su rankovėmis. Jei
žaidėjas po marškinėliais vilki
papildomus, jų rankovių spalva turi
būti tokia pati, kaip pagrindinė

Privalomą žaidėjo aprangą sudaro:
•• marškinėliai su rankovėmis;
•• šortai. <...>.
Jei žaidėjas po marškinėliais vilki kitus
marškinėlius, šių spalva turi būti tokia pati,
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marškinėlių rankovių spalva;
šortai – jei žaidėjas po šortais mūvi
apatines kelnes ar tampres, jos turi
būti tokios pat spalvos, kaip ir
šortai. <...>.

kaip pagrindinė marškinėlių rankovių spalva.
Jei žaidėjas po šortais mūvi apatines kelnes
arba tampres, jų spalva turi būti tokia pati,
kaip pagrindinė šortų spalva arba apatinės
šortų dalies spalva. Tos pačios komandos
žaidėjų dėvimų apatinių marškinėlių ar
tamprių spalva turi būti vienoda.

Paaiškinimas
•• Aprangos gamintojai dabar siuva šortus iš skirtingų spalvų audinio. Šis taisyklės
pakeitimas suteikia galimybę pasirinkti apatinių kelnių ar tamprių spalvą pagal
pagrindinę šortų spalvą arba pagal apatinės šortų dalies spalvą, tačiau
komandos dėvimų apatinių spalva turi būti vienoda.
4.4. Kepurėlė
Senas tekstas

Naujas tekstas

Saugus ir nepavojingas papildomas
aprangos inventorius, – pavyzdžiui, <...>
apsauginė veido kaukė, yra leidžiamas.
Taip pat galima nešioti specialius
sportui skirtus akinius.

Saugus ir nepavojingas papildomas
aprangos inventorius, – pavyzdžiui, <...>
apsauginė veido kaukė, yra leidžiamas.
Taip pat galima nešioti specialius sportui
skirtus akinius ar vartininko kepurėlę.

Paaiškinimas
Į taisyklę įtraukta informacija apie vartininko kepurėlę leidžia ją dėvėti.
4.5. Elektroninė komunikacija su žaidėjais (įskaitant atsarginius žaidėjus)
Senas tekstas

Naujas tekstas

Tarp žaidėjų ir techninio komandos
personalo draudžiama naudoti bet
kokią elektroninę komunikavimo įrangą
ar priemones.

Tarp žaidėjų (įskaitant ir atsarginius,
pakeistuosius ar pašalintus žaidėjus),
taip pat tarp žaidėjų ir techninio
komandos personalo draudžiama
naudoti bet kokią elektroninę
komunikavimo įrangą ar priemones.

Paaiškinimas
Nustatoma, kad elektroninę komunikavimo įrangą ar priemones draudžiama
naudoti ir atsarginiams žaidėjams.
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4.6. Žaidėjo sugrįžimas pasikeitus ar susitvarkius ekipuotę
Senas tekstas

Naujas tekstas

Bet kaip pažeidus šią taisyklę <…>:
••bet kuris žaidėjas, kuriam nurodyta
išeiti iš aikštės susitvarkyti
aprangos, negali sugrįžti į ją be
teisėjo leidimo;
••prieš leisdamas žaidėjui grįžti į
aikštę, teisėjas patikrina, ar jo
apranga tvarkinga;
••žaidėjui leidžiama grįžti į aikštę tik
tada, kai kamuolys yra ne žaidime.

Žaidėjas, kuris palieka aikštę, kad
susitvarkytų ar pasikeistų aprangą:
•• prieš gaudamas leidimą sugrįžti į
aikštę, turi būti patikrintas oficialaus
rungtynių asmens;
••negali sugrįžti į aikštę be teisėjo
leidimo (leidimas gali būti duodamas
ir žaidimui vykstant).

Paaiškinimas

Šioje taisyklėje anksčiau nebuvo aiškiai apibrėžti reikalavimai žaidėjams, kurie
patys paprašė leidimo palikti aikštės ribas (pvz., norėdami pasikeisti apavą). Nauja
formuluotė dabar leidžia rezerviniam teisėjui ar teisėjo asistentui patikrinti
žaidėjo ekipuotę. Nepaisant priežasčių, dėl kurių žaidėjas paprašė leidimo palikti
aikštę, tokiam žaidėjui, lygiai kaip ir po traumos sugrįžti norinčiam žaidėjui, gali
būti leidžiama sugrįžti žaidimo metu. Tai naudingiau žaidimui ir sumažina
konfliktinių situacijų tikimybę.
5 taisyklė. Teisėjas
5.1. Teisėjo sprendimas – nuomonė ir įgaliojimai
Papildomas tekstas
Teisėjo sprendimai turi būti geriausi pagal jo gebėjimus, priimti atsižvelgiant į
futbolo taisykles bei žaidimo dvasią ir paremti teisėjo nuomone bei jo įgaliojimais
imtis atitinkamų veiksmų pagal futbolo taisykles.
Paaiškinimas
Taisyklėse įtvirtinus šį teiginį, nebeliko poreikio tekste nuolat vartoti frazių
„teisėjo nuomone“ ir „teisėjo nuožiūra“. Sąvoka „žaidimo dvasia“ nuo šiol tampa
taisyklių dalimi.
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5.2. Teisėjo sprendimas – kada jis negali būti pakeistas
Senas tekstas

Naujas tekstas

Jeigu teisėjas supranta, kad priėmė
klaidingą sprendimą (pvz.,
pasikonsultavęs su kitais teisėjais), tai
jis gali jį pakeisti, jei žaidimas nebuvo
atnaujintas arba rungtynės nebuvo
nutrauktos.

Jeigu teisėjas supranta, kad priėmė
klaidingą sprendimą (pvz.,
pasikonsultavęs su kitais teisėjais), tai
jis gali jį pakeisti, jei žaidimas nebuvo
atnaujintas arba jei teisėjas dar
nebuvo paskelbęs pirmojo ar antrojo
kėlinio pabaigos (įskaitant ir
papildomus pratęsimo kėlinius) ir
palikęs futbolo aikštės arba nebuvo
nutraukęs rungtynių.

Paaiškinimas
Nustatoma, kad jeigu teisėjas paskelbė kėlinio pabaigą (įskaitant ir papildomus
pratęsimo kėlinius) ar paliko aikštės ribas, tai teisėjo sprendimas jau nebegali būti
pakeistas net ir gavus naujos informacijos (pvz., per pertrauką tarp kėlinių).
5.3. Vienu metu įvyksta kelios pražangos
Senas tekstas

Naujas tekstas

• Jeigu žaidėjas (ar tos pačios komandos •• Jeigu vienu metu padaroma daugiau
kaip viena pražanga, tai teisėjas
žaidėjai) vienu metu padaro daugiau
baudžia žaidėją už rimtesnę
kaip vieną pražangą, tai baudžiama už
pražangą atsižvelgdamas į
rimtesnę iš jų.
drausminės sankcijos pobūdį,
• Jeigu vienu metu prasižengia skirtingų
žaidimo atnaujinimo būdą, fizinį
komandų žaidėjai, teisėjas turi
pažeidimo smarkumą ir taktinį
stabdyti žaidimą ir atnaujinti jį ginčo
poveikį.
kamuoliu.
Paaiškinimas
Neturi būti svarbu, ar vienu metu prasižengė vienas, ar keletas žaidėjų, bei kurios
komandos(-ų) žaidėjas(-ai) tai padarė, – turi būti baudžiama už rimtesnę
pražangą. Ši nuostata taip pat įtraukta į 14-ąją taisyklę.
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5.4. Teisė taikyti drausmines sankcijas nuo momento, kai įžengiama į aikštę atlikti
jos patikros prieš rungtynes
Senas tekstas

Naujas tekstas

Teisėjo įgaliojimai imtis drausminių
sankcijų prasideda nuo to momento, kai
jis įžengia į aikštę, ir tęsiasi iki to
momento, kai jis palieka aikštę po
finalinio rungtynių švilpuko.

•• Teisėjo įgaliojimai imtis drausminių
sankcijų prasideda nuo to momento, kai
jis įžengia į aikštę atlikti jos patikros
prieš rungtynes, ir tęsiasi iki to
momento, kai jis palieka aikštę
pasibaigus rungtynėms (įskaitant ir
baudinių seriją). Jeigu žaidėjas, prieš
įžengdamas į aikštę pradėti rungtynių,
įvykdo prasižengimą, už kurį turi būti
pašalintas, tai teisėjas turi teisę neleisti
šiam žaidėjui dalyvauti rungtynėse (3.6
taisyklių punktas). Teisėjas taip pat turi
pranešti apie bet kokį kitą pažeidimą.

Paaiškinimas
Nauja formuluotė tiksliai nustato, kada prasideda teisėjo įgaliojimai imtis
drausminių sankcijų. Dabartinė 12-osios taisyklės formuluotė siejama su
situacijomis, kai nedaromas apšilimas, komandos išeina į aikštę skirtingu metu ir
t. t. Logiška, kad jei, pavyzdžiui, du žaidėjai susimuša tunelyje ar per apšilimą, jie
negali dalyvauti rungtynėse, kadangi taip iškiltų grėsmė rungtynių kontrolei ir
būtų pakenkta žaidimo įvaizdžiui.
Atlikdami aikštės patikrą prieš rungtynes teisėjai gali pareikalauti pakeisti aikštės
ženklinimą. Todėl logiška, kad nuo to momento prasideda ir teisėjo įgaliojimai
pašalinti žaidėją. Geltona kortele baudžiamos pražangos įtraukiamos į raportą, taigi
GK negali būti parodyta prieš rungtynes arba perkelta į rungtynes (žr. 12.8 punktą).
5.5. Teisė rodyti geltoną ir raudoną korteles
Senas tekstas

Naujas tekstas

Teisėjas turi teisę parodyti geltoną arba
raudoną kortelę per rungtynių
pertrauką arba pasibaigus rungtynėms,

•• Teisėjas turi teisę parodyti geltoną
arba raudoną kortelę nuo to
momento, kai įžengia į aikštę pradėti
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taip pat per pratęsimo kėlinius ir
baudinių seriją, nes tuo metu rungtynės
priklauso jo jurisdikcijai.

rungtynių, iki to momento, kai palieka
aikštę pasibaigus rungtynėms. Į šį
laikotarpį taip pat įeina rungtynių
pertrauka, pratęsimo kėliniai ir
baudinių serija.

Paaiškinimas
Remiantis 5.4 punktu nustatoma, kad teisėjas turi teisę parodyti geltoną ir
raudoną korteles nuo to momento, kai įžengia į aikštę prieš rungtynių pradžią.
5.6. Žaidėjo gydymas (jeigu jis netrunka ilgai) gali būti atliekamas aikštėje po
varžovui parodytos RK ar GK
Senas tekstas
Jeigu žaidėjas sužeistas sunkiai, žaidimas stabdomas ir negali būti atnaujintas, kol
sunkiai traumuotas žaidėjas bus išneštas iš aikštės. Traumuotas žaidėjas negali
būti gydomas aikštėje, o sugrįžti į aikštę jis gali tik atnaujinus žaidimą <…>.
Reikalavimas traumuotam žaidėjui palikti aikštę turi šias išimtis:
••traumuotas yra vartininkas;

••vartininkas ir žaidėjas susiduria kaktomuša ir jiems reikalinga skubi pagalba;
••susiduria tos pačios komandos žaidėjai ir jiems reikalinga skubi pagalba;
••įvyksta labai sunki trauma.
Papildomas tekstas

••jeigu už pražangą parodoma geltona arba raudona kortelė, o traumuoto
žaidėjo gydymas ar pagalba jam truks neilgai.
Paaiškinimas

Daugelis reikalavimą po rimtos pražangos traumuotam žaidėjui palikti aikštę
vertina kaip nesąžiningą, kadangi prasižengusi komanda taip įgyja kiekybinį
pranašumą (žr. praktines rekomendacijas).
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5.7. Pašalinio objekto įsikišimas paliečiant lekiantį į vartus kamuolį
Senas tekstas

Naujas tekstas

Jeigu papildomas kamuolys, kitas
objektas ar gyvūnas atsiduria aikštėje
rungtynių metu, tokiu atveju teisėjas
privalo:
••sustabdyti žaidimą, bet tik tuo
atveju, jeigu žaidimui tai trukdo.
Žaidimas atnaujinamas ginčo
kamuoliu.

<...> jeigu papildomas kamuolys, kitas
objektas ar gyvūnas atsiduria aikštėje
rungtynių metu – tokiu atveju teisėjas
privalo:
••sustabdyti žaidimą (ir atnaujinti jį
ginčo kamuoliu), bet tik tuo atveju,
jeigu žaidimui tai trukdo. Jeigu
kamuolys lekia į vartus ir pašalinio
objekto įsikišimas nesutrukdo
besiginančios komandos žaidėjui
sužaisti kamuoliu, tai įvartis
įskaitomas (net jei kamuolys buvo
paliestas), išskyrus tuos atvejus, kai
kamuolys patenka į varžovo vartus.

Paaiškinimas
Taip suformuluota 5-oji taisyklė atitinka 3-iosios taisyklės pakeitimus (žr. 3.8
punktą).
5.8. Teisėjo ekipuotė
Papildomas tekstas
Privaloma ekipuotė:
••švilpukas;
••laikrodis;
••geltona ir raudona kortelės;
••užrašų knygelė (arba kita priemonė užrašams).
Kita ekipuotė:
Teisėjams gali būti leidžiama naudoti:
••įrangą, skirtą komunikuoti su kitais oficialiais rungtynių asmenimis (zumerį,
garsines vėliavėles, ausines ir kt.);
••EPTS ar kitą fizinio aktyvumo stebėjimo įrangą.
Teisėjui ir kitiems oficialiems rungtynių asmenims draudžiama nešioti papuošalus
ir bet kokią kitą elektroninę įrangą.
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Paaiškinimas
Perkelta iš 4-osios taisyklės. Nauja formuluotė nustato, kokią ekipuotę yra ar gali
būti leidžiama naudoti oficialiems rungtynių asmenims.
6 taisyklė. Kiti oficialūs rungtynių asmenys
6.1. Pakeista antraštė
Sena antraštė

Nauja antraštė

Teisėjo asistentas

Kiti oficialūs rungtynių asmenys

Paaiškinimas
Visos kitų oficialių rungtynių asmenų (teisėjo asistentų, rezervinio teisėjo, papildomų
teisėjo asistentų ir rezervinio teisėjo asistento) pareigos dabar įtrauktos į šią taisyklę.
6.2. Teisėjo įgaliojimų viršenybė prieš oficialius rungtynių asmenis
Papildomas tekstas
Oficialūs rungtynių asmenys turi veikti pagal teisėjo nurodymus.
Paaiškinimas
Pabrėžiamas teisėjo kaip lyderio vaidmuo.
6.3. Kitų oficialių rungtynių asmenų pagalba teisėjui
Papildomas tekstas
Oficialūs rungtynių asmenys padeda teisėjui patikrinti žaidimo aikštę,
kamuolius bei žaidėjų ekipuotę; jie taip pat registruoja kitą rungtynių
informaciją (įvarčių ir drausminių sankcijų laiką ir kt.).
Paaiškinimas
Taisyklės pradžioje įrašyta formuluotė apie pagalbą teisėjui leidžia išvengti šios
nuostatos kartojimosi skirsniuose apie kiekvieną oficialų rungtynių asmenį.
6.4. Oficialių rungtynių asmenų pakeitimo tvarka šiems negalint atlikti savo pareigų
Senas tekstas

Naujas tekstas

Prieš vykdydamas varžybas jų
organizatorius turi aiškiai nurodyti, kas
pakeičia teisėją, jeigu šis negali tęsti
rungtynių – rezervinis teisėjas, vyresnio

Varžybų nuostatuose turi būti aiškiai
nurodyta, kas pakeičia oficialius rungtynių
asmenis, jeigu šie negali pradėti ar tęsti
savo pareigų, taip pat turi būti apibrėžti kiti
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amžiaus (labiau patyręs ar aukštesnės
kategorijos) teisėjo asistentas ar
vyresnio amžiaus (labiau patyręs ar
aukštesnės kategorijos) papildomas
teisėjo asistentas; taip pat turi būti
nustatyta, kad rezervinis teisėjas gali
perimti teisėjo asistento ar papildomo
teisėjo asistento funkcijas.

su tuo susiję pokyčiai. Visų pirma, turi
būti visiškai aišku, kas pakeičia teisėją ir
perima jo funkcijas jam negalint pradėti
ar tęsti rungtynių – rezervinis teisėjas,
vyresnio amžiaus (labiau patyręs ar
aukštesnės kategorijos) teisėjo
asistentas ar vyresnio amžiaus (labiau
patyręs ar aukštesnės kategorijos)
papildomas teisėjo asistentas.

Paaiškinimas
Paprastesnė ir aiškesnė formuluotė leidžia nevardinti visų įmanomų pakeitimo scenarijų.
6.5. Rezervinio teisėjo pareigos
Papildomas tekstas
Rezervinio teisėjo funkcijos taip pat yra:
• patikrinti žaidėjų ir atsarginių žaidėjų ekipuotę;
• kiekvieno kėlinio pabaigoje (įskaitant ir pratęsimo kėlinius) parodyti minimalią
pridėto papildomo laiko trukmę.
Paaiškinimas
Įprasti rezervinio teisėjo uždaviniai buvo įtraukti į taisyklę.
7 taisyklė. Rungtynių trukmė
7.1. Papildomas laikas
Papildomas tekstas
Papildomas laikas teisėjo sprendimu gali būti pridėtas prie kiekvieno kėlinio už
tame kėlinyje prarastą laiką dėl:
• žaidėjo traumos įvertinimo ir traumuotų žaidėjų išnešimo ar išvedimo;
• atsigėrimo pertraukėlės ar kitokių žaidėjų sveikatai svarbių motyvų, kuriuos
leidžia varžybų nuostatai.
Paaiškinimas
Į taisyklę įrašytos įprastos priežastys papildomam laikui pridėti – pavyzdžiui,
atsigėrimo pertraukėlė.
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8 taisyklė. Žaidimo pradžia ir atnaujinimas
8.1. Informacija apie visus žaidimo atnaujinimo būdus
Papildomas tekstas
Baudos smūgis (laisvas ar tiesioginis), baudinys, užribis, smūgis nuo vartų ir
kampinis yra kiti žaidimo atnaujinimo būdai (žr. 13–17 taisykles).
Paaiškinimas
Nelogiška (ypač ne teisėjams), kad anksčiau taisyklėse kaip žaidimo atnaujinimo
būdai buvo minimi tik pradinis smūgis ir ginčo kamuolys, todėl informacija apie
žaidimo atnaujinimo būdus buvo papildyta.
8.2. Taisyklių pažeidimai, kai kamuolys yra ne žaidime
Papildomas tekstas
Jeigu taisyklės pažeidžiamos tuo metu, kai kamuolys yra ne žaidime, tai žaidimo
atnaujinimo būdas lieka nepakitęs.
Paaiškinimas
Paaiškinama, kad žaidimo atnaujinimo būdas lieka nepakitęs, jeigu prasižengiama
kamuoliui esant ne žaidime: pavyzdžiui, varžovas laikomas prieš smūgiuojant
kampinį, agresyviai elgiamasi po to, kai buvo paskirtas baudos smūgis ir t. t.
8.3. Pradinis smūgis: kamuolys turi aiškiai pajudėti ir gali būti smūgiuojamas bet
kuria kryptimi
Senas tekstas

Naujas tekstas

Kamuolys atsiduria žaidime tada, kai jis
smūgiuojamas į priekį ir pajuda.

Kamuolys atsiduria žaidime tada, kai jis
smūgiuojamas ir aiškiai pajuda.

Paaiškinimas
Pradinio smūgio metu kamuolio nebūtina spirti į priekį, vadinasi, puolėjui nereikia
stovėti varžovų aikštės pusėje (tai neleidžiama), kad gautų kamuolį. Reikalavimas,
kad kamuolys turi aiškiai pajudėti, eliminavo praktiką, kai žaidėjai nežymiai
paliesdavo kamuolį ir kartais nesportiniais sumetimais apsimesdavo, kad smūgis
nebuvo atliktas.
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8.4. Ginčo kamuolio vieta
Papildomas tekstas
Ginčo kamuolys yra metamas toje vietoje, kur buvo kamuolys sustabdant žaidimą,
išskyrus tuos atvejus, kai jis buvo vartininko aikštelėje. Tokiu atveju ginčo
kamuolys metamas ant vartininko aikštelės linijos, lygiagrečios vartų linijai, ir
arčiausiai tos vietos, kur jis buvo sustabdant žaidimą.
Paaiškinimas
Aiški informacija dėl ginčo kamuolio vietos eliminavo nereikalingą tos pačios
nuostatos kartojimą tolesniuose taisyklių skirsniuose.
8.5. Teisėjas neturi teisės nustatyti, kas gali dalyvauti ginče
Senas tekstas

Naujas tekstas

Teisėjas neturi teisės spręsti, kas iš
žaidėjų gali dalyvauti ginče.

Metant ginčo kamuolį gali dalyvauti bet
koks žaidėjų skaičius (įskaitant ir
vartininkus), o teisėjas neturi teisės
spręsti, kuris iš žaidėjų gali dalyvauti
ginče ar rungiantis dėl ginčo kamuolio.

Paaiškinimas
Teisėjas neturi „reguliuoti“ ginčo kamuolio situacijų.
8.6. Ginčo kamuolys pasiunčiamas tiesiogiai į vartus
Senas tekstas

Naujas tekstas

Jeigu kamuolys patenka į vartus <…>
tiesiogiai <…>.

Jeigu išmetus ginčo kamuolį jis
patenka į vartus ir kamuolio nelietė
mažiausiai du žaidėjai, tai žaidimas
atnaujinamas <…>

Paaiškinimas
Žodis „tiesiogiai“ pakeistas fraze „nelietė mažiausiai du žaidėjai“, kuri yra aiškesnė
ir atitinka kitų taisyklių formuluotes.
9 taisyklė. Kamuolys žaidime ir ne žaidime
9.1. Kamuolys atšoka nuo oficialaus rungtynių asmens
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Senas tekstas

Naujas tekstas

Visais kitais atvejais kamuolys yra
Visais kitais atvejais kamuolys yra
žaidime, įskaitant ir tuos atvejus, kai jis: žaidime, įskaitant ir tuos atvejus, kai jis:
••atšoka nuo vartų virpsto, skersinio
• atšoka nuo oficialaus rungtynių
ar kampinio vėliavėlės ir lieka aikštės
asmens, vartų virpsto, skersinio ar
ribose;
kampinio vėliavėlės ir lieka aikštės
••atšoka nuo teisėjo ar teisėjo asistento
ribose.
šiems esant žaidimo aikštėje.
Paaiškinimas
Pakeitimas įtvirtina nuostatą, kad kamuolys yra žaidime, jeigu jis atšoka nuo bet
kurio oficialaus rungtynių asmens (AR, AAR) ir lieka aikštės ribose, t. y. nebuvo
visiškai kirtęs aikštės ribas žyminčios linijos.
10 taisyklė. Rungtynių nugalėtojo nustatymas
10.1 Pakeista antraštė
Sena antraštė

Nauja antraštė

Rungtynių rezultato nustatymas

Rungtynių nugalėtojo nustatymas

Paaiškinimas
Baudinių serija, išvykoje pelnytų įvarčių taisyklė ir kt. nuo šiol įtrauktos į 10-ąją
futbolo taisyklę.
10.2. Vartai, į kuriuos bus smūgiuojama baudinių serija
Senas tekstas

Naujas tekstas

Teisėjas parenka vartus, į kuriuos bus
smūgiuojami baudiniai.

Kai nėra kitų svarbių aplinkybių (pvz.,
aikštės kokybė, saugumas ir kt.), teisėjas
meta burtus, kad nustatytų, į kuriuos
vartus bus smūgiuojami baudiniai. Vartai,
į kuriuos jau mušami baudiniai, gali būti
pakeisti tik saugumo sumetimais arba
jeigu baudos aikštelės paviršius ar vartai
tampa netinkami naudoti.
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Paaiškinimas
Teisėjams sunku nuspręsti, į kuriuos vartus bus smūgiuojami baudiniai, ypač kai už
vienų vartų yra vienos, o už kitų – kitos komandos sirgaliai. Kai nėra kitų svarbių
aplinkybių (aikštės kokybė, saugumas ir kt.), tai sąžiningiausias būdas nustatyti
vartus, į kuriuos bus smūgiuojama, yra burtai.
10.3. Žaidėjai, turintys teisę smūgiuoti baudinius
Senas tekstas

Naujas tekstas

Smūgiuoti baudinius turi teisę tik tie
žaidėjai, kurie pasibaigus rungtynių
laikui, įskaitant ir pratęsimo kėlinius,
buvo aikštėje.

Išskyrus atvejį, kai baudinių metu
pakeičiamas traumuotas vartininkas,
smūgiuoti baudinius turi teisę tik tie
žaidėjai, kurie pasibaigus rungtynių
laikui buvo aikštėje arba tuo metu už
jos ribų buvo atsidūrę laikinai (pvz., dėl
traumos gydymo, ekipuotės keitimo ir kt.).

Paaiškinimas
Nustatoma, kad žaidėjai, palikę aikštę laikinai ir teisėtai (pvz., dėl traumos,
prireikus pasikeisti aprangą ir kt.), gali dalyvauti baudinių serijoje, kaip ir
vartininką pakeitęs atsarginis žaidėjas.
10.4. Baudinius smūgiuojantys žaidėjai ir eiliškumas
Senas tekstas

Naujas tekstas

Žaidėjus ir jų eiliškumą smūgiuojant
baudinius pasirenka pati komanda iš
žaidėjų, kurie buvo aikštėje pasibaigus
rungtynėms.

Žaidėjus ir jų eiliškumą smūgiuojant
baudinius pasirenka pati komanda iš
žaidėjų, turinčių teisę juos atlikti.
Teisėjas apie tai neinformuojamas.

Paaiškinimas
Nustatoma, kad komandos neturi informuoti teisėjo, kurie žaidėjai ir kokia tvarka
smūgiuos baudinius (kai kas neteisingai reikalaudavo įvardinti žaidėjus ir
neleisdavo keisti jų eiliškumo).
10.5. Vienodas baudinius smūgiuojančių žaidėjų skaičius
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Senas tekstas

Naujas tekstas

Jeigu pasibaigus rungtynių laikui ir
prieš pradedant mušti baudinius vienoje
komandoje yra daugiau žaidėjų nei
kitoje, tai pirmoji komanda turi
sumažinti savo žaidėjų skaičių, kad
abiejose komandose jis būtų vienodas
<...>. Jeigu smūgiuojant baudinius
žaidėjas gauna traumą arba yra
pašalinamas ir vienos komandos žaidėjų
skaičius tampa mažesnis nei kitos, tai
kitos komandos žaidėjų skaičiaus
teisėjas sumažinti neturi.

Jeigu pasibaigus rungtynių laikui ir
prieš pradedant smūgiuoti baudinius ar
jų serijos metu vienoje komandoje yra
daugiau žaidėjų nei kitoje, tai pirmoji
komanda turi sumažinti savo žaidėjų
skaičių, kad abiejose komandose jis
būtų vienodas. Teisėjas turi būti
informuotas, kuris žaidėjas(-ai)
nedalyvaus mušant baudinius.

Paaiškinimas
Garbingo žaidimo principas turi būti taikomas ir prieš pradedant baudinių seriją, ir
jai jau vykstant. Mažiau žaidėjų turinti komanda neturi gauti naudos, kadangi jei
tos komandos žaidėjams tektų atlikti po antrą smūgį, tai geriausias jos žaidėjas
galėtų vėl smūgiuoti anksčiau, nei smūgį atliks paskutinis (blogiausias) kitos
komandos žaidėjas.
10.6. Vartininkas nebegali tęsti rungtynių
Senas tekstas

Naujas tekstas

Jeigu per baudinių seriją komandos
vartininkas nebegali tęsti rungtynių, jį
galima pakeisti vienu iš atsarginių
žaidėjų, bet su sąlyga, kad varžybų
nuostatuose leidžiamas atlikti keitimų
skaičius dar neišnaudotas.

Jeigu prieš pradedant mušti baudinius ar
baudinių metu komandos vartininkas
nebegali tęsti rungtynių, jį galima
pakeisti vienu iš atsarginių žaidėjų arba
dėl komandų žaidėjų skaičiaus
suvienodinimo nušalintu žaidėju, bet su
sąlyga, kad leidžiamas atlikti keitimų
skaičius dar neišnaudotas. Pakeistas
vartininkas negali toliau dalyvauti
baudinių serijoje ir smūgiuoti baudinio.
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Paaiškinimas
Nustatoma, kad vartininkas bet kuriuo metu gali būti pakeistas atsarginiu žaidėju
arba dėl komandų žaidėjų skaičiaus suvienodinimo nušalintu žaidėju, tačiau jis
negali smūgiuoti baudinio.
10.7. Kada baudinys laikomas baigtu
Papildomas tekstas
Baudinys laikomas baigtu, kai kamuolys po smūgio nustoja judėti, palieka aikštės
ribas arba teisėjas sustabdo žaidimą dėl kokio nors taisyklių pažeidimo.
Paaiškinimas
Nustatoma, kada teisėjas turi nuspręsti, kad baudinys baigtas.
10.8Smūgiuojančiųjų seka
Papildomas tekstas
••Kiekvieną smūgį atlieka kitas žaidėjas. Visi žaidėjai, turintys teisę mušti baudinį,
turi atlikti po vieną smūgį ir tik po to gali smūgiuoti antrąkart.
•• Aukščiau nurodyti principai taikomi ir tolesnei baudinių eigai, bet smūgius
komandos žaidėjai gali atlikti ir kita seka.
Paaiškinimas
Nustatoma, kad žaidėjas gali smūgiuoti dar kartą tik tada, kai visi tos komandos
žaidėjai yra atlikę vienodą smūgių skaičių. Pradėjus naują smūgių seriją žaidėjų
seka gali keistis.
10.9 Žaidėjas palieka aikštę
Papildomas tekstas
Baudinys negali būti atidėtas dėl žaidėjo, kuris paliko žaidimo aikštę. Jei tokiu
atveju žaidėjas laiku negrįš į aikštę atlikti smūgio, toks smūgis bus anuliuotas ir
laikomas neįmuštu.
Paaiškinimas
Nustatoma, kad teisėjas negali atidėti baudinių serijos vykdymo dėl aikštę
palikusio žaidėjo. Jeigu žaidėjas laiku negrįžta į aikštę, tai jo smūgis anuliuojamas
ir laikomas neįmuštu. Svarbu atlikti galimų šio nesportiško elgesio priežasčių
(trenerių instrukcijos, sąmoningas laiko vilkinimas, manipuliacijos rungtynių
rezultatu ir kt.) prevenciją.
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11 taisyklė. Nuošalė
11.1. Vidurio linijos statusas
Senas tekstas

Naujas tekstas

Žaidėjas nėra nuošalėje, jeigu:
••jis yra savo aikštės pusėje ar <…>.

Žaidėjas yra nuošalėje, jeigu:
••bet kuri žaidėjo kūno dalis (galva,
kūnas, pėda ar koja) yra varžovų
aikštės pusėje (vidurio linija į sąvoką
„varžovų aikštės pusė“ neįeina) ir <...>.

Paaiškinimas
Nustatoma, kad vidurio linija yra neutrali nuošalės atžvilgiu ir žaidėjas yra
nuošalėje, jeigu jo kūno dalis yra varžovų aikštės pusėje.
11.2. Žaidėjų rankų statusas
Papildomas tekstas
Žaidėjas yra nuošalėje, jeigu:
••bet kuri žaidėjo kūno dalis (galva, kūnas, pėda ar koja) yra varžovų aikštės
pusėje ir <...>. Aukščiau paminėta sąvoka „kūno dalis“ netaikoma žaidėjų
(įskaitant ir komandų vartininkus) rankoms ir plaštakoms.
Paaiškinimas
Nustatoma, kad visų žaidėjų (įskaitant ir vartininkus) rankos ir plaštakos nėra ta
kūno dalis, pagal kurią sprendžiama apie buvimą nuošalėje.
11.3. Smūgio momentu nustatoma tik žaidėjo padėtis, o ne pažeidimas
Senas tekstas

Naujas tekstas

Žaidėjas, esantis nuošalėje, baudžiamas
tik tokiu atveju, jeigu kamuolį
smūgiuojant ar paliečiant vienam jo
komandos žaidėjų, jis, teisėjo nuomone,
aktyviai dalyvauja žaidime <…>.

Žaidėjas, esantis nuošalėje, baudžiamas
tik tokiu atveju, jeigu kamuolį
smūgiavus ar palietus jo komandos
žaidėjui aktyviai įsitraukia į žaidimą
šiais būdais: <...>

Paaiškinimas
Paaiškina, kad kamuolio smūgio momentu nustatoma tik žaidėjo padėtis (nuošalė).
Pažeidimas įvyksta jau sužaidus kamuoliu – pavyzdžiui, jei nuošalėje esantis
žaidėjas pelno įvartį po to, kai vartininkas apgynė savo vartus, nuošalės taisyklę jis
pažeidžia tik sužaidęs kamuoliu.
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11.4. Pažeidimas po to, kai kamuolys atšoka ar nukrypsta
Senas tekstas

Naujas tekstas

būdamas nuošalėje įgyja pranašumą
žaisdamas kamuoliu, kai:
••kamuolys atšoka ar nukrypsta nuo
vartų virpsto, skersinio ar varžovo;
••<…> bet kuriam varžovui sąmoningai
apgynus savo vartus.

įgyja pranašumą žaisdamas kamuoliu
ar daro įtaką varžovui, kai:
• kamuolys atšoka ar nukrypsta nuo
vartų virpsto, skersinio ar varžovo;
• kamuolys atšoka ar nukrypsta varžovui
sąmoningai apgynus savo vartus.

Paaiškinimas
Nustatoma, kad darant įtaką varžovui po to, kai kamuolys atšoka ar nukrypsta, ar po
to, kai varžovas sąmoningai apgynė savo vartus, pažeidžiama nuošalės taisyklė.
11.5. Laisvo baudos smūgio vieta
Senas tekstas

Naujas tekstas

36 p. Pažeidus nuošalės taisyklę teisėjas Pažeidus nuošalės taisyklę teisėjas
skiria laisvą baudos smūgį iš tos vietos, skiria laisvą baudos smūgį iš tos vietos,
kur įvyko pražanga.
kur įvyko pražanga, o tai gali įvykti ir
prasižengusio žaidėjo aikštės pusėje.
111 p. Kai pažeidžiama nuošalės
taisyklė, teisėjas skiria laisvą baudos
smūgį iš tos vietos, kur buvo
prasižengęs žaidėjas, kai komandos
draugas perdavė jam kamuolį.
Paaiškinimas
Ankstesnysis taisyklių tekstas buvo prieštaringas. Taisyklėse taikomas bendras
principas (su kai kuriomis išimtimis), kad baudos smūgis skiriamas iš tos vietos,
kur įvyko pražanga, taigi nuoseklu taikyti tą patį principą ir nuošalės taisyklės
pažeidimams. Laisvas baudos smūgis gali būti paskirtas ir prasižengusio žaidėjo
aikštės pusėje, jeigu jis iš nuošalės varžovų aikštės pusėje sugrįžo į savo aikštės
pusę ir pažeidė nuošalės taisyklę.
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11.6 . Besiginančios komandos žaidėjas už aikštės ribų
Senas tekstas

Naujas tekstas

Besiginantis žaidėjas, palikęs aikštę be
teisėjo leidimo, turi būti laikomas
esančiu ant savo vartų linijos arba ant
šoninės linijos. Traktuojant nuošalės
taisyklę, tokia palikusio aikštę žaidėjo
pozicija turi būti turima omenyje iki
artimiausio žaidimo sustabdymo
momento. Jei žaidėjas aikštę palieka
sąmoningai, tai artimiausiu metu
sustabdžius žaidimą jam turi būti
parodyta geltona kortelė.

Besiginantis žaidėjas, palikęs aikštę be
teisėjo leidimo, turi būti laikomas
esančiu ant savo vartų linijos arba ant
šoninės linijos. Traktuojant nuošalės
taisyklę, tokia palikusio aikštę žaidėjo
pozicija turi būti turima omenyje iki
artimiausio žaidimo sustabdymo
momento arba iki tol, kol besiginanti
komanda smūgiuoja kamuolį link vidurio
linijos ir jis palieka jų baudos aikštelę.
Jei žaidėjas aikštę palieka sąmoningai, tai
artimiausiu metu sustabdžius žaidimą
jam turi būti parodyta geltona kortelė.

Paaiškinimas
Nesąžininga, jei traumuotas besiginančios komandos žaidėjas, atsidūręs už aikštės
ribų, suteikia galimybę „kiekvienam būti ne nuošalėje“ tol, kol žaidimas sustos.
Nauja formuluotė apibrėžia, kada traktuojant nuošalės taisyklę tokia
besiginančios komandos žaidėjo pozicija nustoja galioti.
11.7. Atakuojančios komandos žaidėjas už aikštės ribų
Senas tekstas

Naujas tekstas

Jei nuošalėje esantis žaidėjas išeina už
aikštės ribų parodydamas teisėjui, kad
nedalyvauja aktyviame žaidime, tai
nelaikoma pražanga. Tačiau jei teisėjas
mano, kad žaidėjas paliko aikštę dėl
taktinių priežasčių ir grįždamas įgijo
nesąžiningą pranašumą, žaidėjui turi
būti parodyta geltona kortelė už
nesportišką elgesį. Žaidėjas, norėdamas
grįžti į aikštę, turi gauti teisėjo leidimą.

Atakuojantis žaidėjas gali išeiti už
aikštės ribų ar stovėti už jų tam, kad
nebūtų laikomas aktyviai žaidime
dalyvaujančiu žaidėju. Jeigu toks
žaidėjas sugrįžta į aikštę iš už vartų
linijos ir įsitraukia į žaidimą iki
artimiausio žaidimo sustabdymo
momento arba iki tol, kol besiginanti
komanda smūgiuoja kamuolį link
vidurio linijos ir jis palieka jų baudos
aikštelę, tai traktuojant nuošalės
taisyklę toks žaidėjas turi būti

Fu tbolo taisyk lės 2016–2017 | Taisyklių pakeitimai 2016–20 1 7

141

laikomas esančiu ant vartų linijos.
Žaidėjas, kuris sąmoningai palieka
aikštę ir grįžta į ją be teisėjo leidimo
bei nėra baudžiamas už nuošalės
taisyklės pažeidimą, tačiau įgyja
pranašumą, turi būti įspėtas geltona
kortele.
Paaiškinimas
Nustatoma, kaip elgtis su atakuojančios komandos žaidėju, kuris palieka aikštę ar
stovi už jos ribų, o paskui sugrįžta.
11.8. Atakuojančios komandos žaidėjas vartuose
Senas tekstas

Naujas tekstas

Jei atakuojantis žaidėjas nejudėdamas
stovi zonoje tarp vartų virpstų ar vartų
viduje ir kamuolys įlekia į vartus, tai
įvartis įskaitomas. Tačiau jei atakuojantis
žaidėjas blaško varžovą, įvartis
neįskaitomas, žaidėjui parodoma geltona
kortelė už nesportišką elgesį, o žaidimas
atnaujinamas ginčo kamuoliu <…>.

Jei atakuojantis žaidėjas nejudėdamas
stovi zonoje tarp vartų virpstų ar vartų
viduje ir kamuolys įlekia į vartus, tai
įvartis turi būti įskaitomas nebent
žaidėjas pažeis nuošalės taisyklę arba
12-ąją taisyklę ir dėl to žaidimas bus
atnaujinamas laisvu arba tiesioginiu
baudos smūgiu.

Paaiškinimas
Atitinka atnaujintą nuošalės taisyklės formuluotę (pašalintas žodis „blaškyti“) ir
galimybę skirti baudos smūgį už pražangą, padarytą už aikštės ribų, kai kamuolys
yra žaidime.
12 taisyklė. Taisyklių pažeidimai ir pražangos
12.1. Pražangos, kai kamuolys yra ne žaidime
Papildomas tekstas
Tiesioginis, laisvas baudos smūgis arba baudinys gali būti paskirti tik tais atvejais,
kai pažeidimas arba pražanga įvyksta kamuoliui esant žaidime.
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Paaiškinimas
Galutinė formuluotė (iš interpretacijos skyriaus) nustato, kad pražanga gali būti
baudžiama baudos smūgiu arba baudiniu tik tuo atveju, jeigu kamuolys buvo
žaidime.
12.2. Tiesioginis baudos smūgis – pridedama „kovoja“
Senas tekstas

Naujas tekstas

Baudos smūgis yra skiriamas, kai
varžovų komandos žaidėjas prasižengia
vienu iš septynių žemiau išvardintų
būdų ir, teisėjo nuomone, daro tai
elgdamasis nerūpestingai, neapgalvotai,
naudodamas pernelyg didelę jėgą: <...>
• įspiria varžovui, kai bando išmušti
kamuolį slysdamas.

Baudos smūgis yra skiriamas, kai
žaidėjas, elgdamasis nerūpestingai,
neapgalvotai ar naudodamas pernelyg
didelę jėgą, prasižengia prieš varžovą
vienu iš šių būdų: <...>
• įspiria varžovui, kai bando išmušti
kamuolį slysdamas, arba kovoja su
varžovu.

Paaiškinimas
„Įspirti“ reiškia veiksmą, atliekamą pėda, tačiau kai kada gali būti kovojama ir
kitomis kūno dalimis (pvz., keliu), taigi ankstesnioji formuluotė neapima visų
galimų dvikovos variantų.
12.3. Kontaktas baudžiamas tiesioginiu baudos smūgiu
Papildomas tekstas
Jeigu pražangos metu įvyko kontaktas su varžovu, turi būti skiriamas tiesioginis
baudos smūgis arba baudinys.
Paaiškinimas
Nustatoma, kad tiesioginis baudos smūgis privalo būti skiriamas visada, kai
pražangos metu įvyksta kontaktas su varžovu.
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12.4. Beatodairiškas – iš apibūdinimo išbrauktas žodis „visiškai“
Senas tekstas

Naujas tekstas

Sąvoka „beatodairiškas“ reiškia, kad
žaidėjas elgėsi visiškai nepaisydamas
pavojaus ir galimų pasekmių varžovui ir
<...> turi būti rodoma geltona kortelė.

Sąvoka „beatodairiškas“ reiškia, kad
žaidėjas elgėsi nepaisydamas pavojaus
ar galimų pasekmių varžovui ir už tokį
veiksmą turi būti rodoma geltona
kortelė.

Paaiškinimas
Senojo teksto žodis „visiškai“ pagrįstai kėlė neaiškumų.
12.5. Naudoti per didelę jėgą – iš apibūdinimo išbrauktas žodis „daug“
Senas tekstas

Naujas tekstas

Sąvoka „naudoti per didelę jėgą“ reiškia,
kad žaidėjas panaudojo daug didesnę
nei reikia jėgą ir taip sukėlė varžovui
traumos pavojų, ir <...> turi būti
pašalintas.

Sąvoka „naudoti per didelę jėgą“ reiškia,
kad žaidėjas panaudojo didesnę nei
reikia jėgą ir taip sukėlė pavojų varžovo
sveikatai, ir už tai turi būti pašalintas iš
aikštės.

Paaiškinimas
Senojo teksto žodis „daug“ pagrįstai kėlė neaiškumų.
12.6. Tiesioginis baudos smūgis, kai varžovui trukdoma naudojant fizinį kontaktą
Papildomas tekstas
Tiesioginis baudos smūgis skiriamas ir tada, kai žaidėjas įvykdo vieną iš šių
pražangų:
•• trukdo varžovui naudodamas fizinį kontaktą.

Paaiškinimas
Patvirtinama, kad trukdymas varžovui naudojant fizinį kontaktą baudžiamas
tiesioginiu baudos smūgiu.
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12.7. Laisvas baudos smūgis, kai varžovui trukdoma be fizinio kontakto
Senas tekstas

Naujas tekstas

Laisvas baudos smūgis skiriamas
varžovų komandos naudai, jei <...>
žaidėjas trukdo varžovo veiksmams.

Laisvas baudos smūgis skiriamas, jeigu
žaidėjas trukdo varžovo veiksmams be
fizinio kontakto.

Paaiškinimas
Patvirtinama, kad už trukdymą varžovo veiksmams be fizinio kontakto skiriamas
laisvas baudos smūgis.
12.8. Teisėjo įgaliojimų imtis drausminių sankcijų pradžios momentas
(žr. 5.4 punktą)
Senas tekstas

Naujas tekstas

Teisėjas turi įgaliojimus imtis
drausminių sankcijų nuo to momento,
kai įžengia į aikštę prieš rungtynes, iki
to momento, kol palieka aikštę .

Teisėjas turi įgaliojimus imtis
drausminių sankcijų nuo to momento,
kai įžengia į aikštę atlikti jos patikros
prieš rungtynes, iki to momento, kol
palieka aikštę pasibaigus rungtynėms
(įskaitant ir baudinių seriją).
Jeigu žaidėjas, prieš įžengdamas į
aikštę pradėti rungtynių, įvykdo
prasižengimą, už kurį turi būti
pašalintas, tai teisėjas turi teisę
neleisti šiam žaidėjui dalyvauti
rungtynėse (3.6 taisyklių punktas).
Teisėjas taip pat turi pranešti apie bet
kokį kitą pažeidimą.

Paaiškinimas
Toks pat pakeitimas, kaip apibrėžta ir paaiškinta 5-ojoje taisyklėje (žr. 5.4 punktą).

Fu tbolo taisyk lės 2016–2017 | Taisyklių pakeitimai 2016–201 7

145

12.9. Pranašumo taikymas įvykus raudonos kortelės vertai pražangai ir žaidėjo,
kuris turėjo būti pašalintas, įsikišimas į žaidimą
Papildomas tekstas

Pranašumas neturėtų būti taikomas tuomet, kai įvyksta rimtas taisyklių
pažeidimas, fiksuojamas agresyvus elgesys arba turi būti parodyta antra
geltona kortelė tam pačiam žaidėjui, išskyrus atvejus, kai yra aiški galimybė
pelnyti įvartį. Tokiu atveju teisėjas turi pašalinti žaidėją artimiausiu metu, kai tik
kamuolys atsidurs ne žaidime, tačiau jeigu žaidimui vykstant tas žaidėjas sužais
kamuoliu arba dalyvaus dvikovoje su varžovu ar darys jam kitokią įtaką, tai
žaidimas turi būti stabdomas, prasižengęs žaidėjas pašalinamas, o žaidimas
atnaujinamas laisvu baudos smūgiu.
Paaiškinimas
Nustatoma, kad jei įvykus raudonos kortelės vertai pražangai taikomas
pranašumas (tik esant aiškiai įvarčio galimybei) ir turėjęs būti pašalintas žaidėjas
vėliau įsikiša į žaidimą, tai žaidimas turi būti stabdomas. Būtų nesąžininga
komandai, kuri turėjo turėti vienu žaidėju mažiau, suteikti galimybę pelnyti įvartį
arba leisti tam žaidėjui apsaugoti savo vartus nuo įvarčio.
12.10. Geltona kortelė už žaidimą ranka
Senas tekstas

Naujas tekstas

Esama įvairių aplinkybių, kai žaidėjui
turi būti parodoma geltona kortelė už
nesportišką elgesį, įskaitant tuos
atvejus, kai jis:
• sąmoningai ranka sustabdo kamuolį ir
taip neleidžia varžovui jo perimti ar
plėtotis varžovų atakai;
• paliečia kamuolį ranka, bandydamas
pelnyti įvartį (nesvarbu, ar bandymas
buvo sėkmingas).

Esama įvairių aplinkybių, kai žaidėjui
turi būti parodoma geltona kortelė už
nesportišką elgesį, įskaitant tuos
atvejus, kai jis:
• prasižengia arba paliečia kamuolį
ranka, siekdamas sustabdyti
perspektyvią varžovo ataką
• paliečia kamuolį ranka, bandydamas
pelnyti įvartį (nesvarbu, ar bandymas
buvo sėkmingas) ar nesėkmingai
bandydamas apginti savo vartus.
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Paaiškinimas
• Formuluotė „sąmoningai ranka sustabdo kamuolį, neleisdamas jo perimti
varžovui“ buvo išbraukta iš naujojo taisyklių teksto, kadangi kai kurie teisėjai,
taikydami šią formuluotę, skirdavo geltoną kortelę už bet kokį žaidimą ranka.
• Geltona kortelė skiriama tik už tokią pražangą, kai palietus kamuolį ranka
sustabdoma ar sutrukdoma perspektyvi varžovo ataka (kaip ir už kitas tokias
pat pasekmes turinčias pražangas).
• Nustatoma, kad žaidėjas, kuris paliečia kamuolį ranka nesėkmingai bandydamas
apginti savo vartus, privalo būti baudžiamas GK.
12.11. Akivaizdžios galimybės pelnyti įvartį atėmimas savo baudos aikštelėje
Papildomas tekstas

Jeigu žaidėjas neleidžia varžovams pelnyti įvarčio arba atima iš jų akivaizdžią
galimybę pelnyti įvartį sąmoningai sužaisdamas kamuoliu ranka, tai toks žaidėjas
turi būti šalinamas iš aikštės nepriklausomai nuo pražangos vietos.
Jeigu žaidėjas prasižengia prieš varžovą ir atima iš jo akivaizdžią galimybę pelnyti
įvartį, o teisėjas paskiria baudinį dėl to, kad pražanga įvyko baudos aikštelėje, tai
prasižengusiam žaidėjui turi būti parodyta geltona kortelė, nebent:
•• prasižengiama laikant, traukiant ar stumiant varžovą;
•• prasižengęs žaidėjas nebandė sužaisti kamuoliu arba neturėjo net galimybės
sužaisti ar kovoti dėl kamuolio;
•• pražanga yra tokia, už kurią baudžiama raudona kortele nepriklausomai nuo
to, kurioje aikštės vietoje prasižengta (pvz., rimtas taisyklių pažeidimas,
agresyvus elgesys ir t. t.).
Esant aukščiau išvardintoms aplinkybėms, žaidėjas yra šalinamas iš aikštės.
Paaiškinimas
Kai besiginančios komandos žaidėjas savo baudos aikštelėje padaro „paskutinės
vilties“ pražangą, skirtas baudinys efektyviai grąžina šią galimybę pelnyti įvartį.
Todėl nuobauda žaidėjui turi būti mažesnė (GK) negu tais atvejais, kai „paskutinės
vilties“ pražanga padaroma už baudos aikštelės ribų. Tačiau tais atvejais, kai
žaidėjas neleidžia varžovams pelnyti įvarčio ar atima iš jų akivaizdžią galimybę
pelnyti įvartį sąmoningai sužaisdamas kamuoliu ranka, arba kitaip prasižengia
aiškiai neturėdamas jokios galimybės sužaisti ar kovoti dėl kamuolio, toks žaidėjas
vis tiek turi būti šalinamas (RK).
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12.12. Rimtas taisyklių pažeidimas (įtrauktas žodis „dvikova“)
Senas tekstas

Naujas tekstas

Varžovo pargriovimas keliant grėsmę jo
saugumui turi būti baudžiamas kaip
rimtas taisyklių pažeidimas.

Šiurkštus bandymas išmušti kamuolį
slystant arba dvikova su varžovu,
naudojant didelę jėgą ir keliant grėsmę
pastarojo saugumui, turi būti vertinama
kaip rimtas taisyklių pažeidimas.

Paaiškinimas
Toks pat pakeitimas kaip 12.2 punkte – formuluotė „dvikova su varžovu“ apima ne
tik pražangas kojomis, bet ir pražangas rankomis, alkūnėmis ir t. t.
12.13. Agresyvus elgesys galimas net ir be kontakto su varžovu
Senas tekstas

Naujas tekstas

Žaidėjas yra kaltas dėl agresyvaus
elgesio, jei naudoja didelę jėgą ar
smurtą prieš varžovą nekovodamas dėl
kamuolio. Jis taip pat kaltas dėl
agresyvaus elgesio, jei naudoja didelę
jėgą ar smurtą prieš komandos draugą,
žiūrovą, teisėją ar kitą asmenį.

Agresyviu elgesiu turi būti laikomas
toks veiksmas, kai nekovojantis dėl
kamuolio žaidėjas naudoja ar bando
panaudoti didelę ir šiurkščią jėgą prieš
varžovą arba prieš komandos draugą,
oficialų komandos asmenį, oficialų
rungtynių asmenį, žiūrovą ar bet kurį
kitą asmenį, ir visiškai nepriklausomai
nuo to, ar kontaktas įvyko.

Paaiškinimas
Nustatoma, kad net nesėkmingas bandymas elgtis agresyviai turi būti baudžiamas RK.
12.14. Sąmoningas smūgis varžovui į galvą ar veidą – agresyvus elgesys
Papildomas tekstas
Taip pat nekovojantis dėl kamuolio žaidėjas, sąmoningai ranka ar plaštaka sudavęs
varžovui ar bet kuriam kitam asmeniui į galvą ar veidą, turi būti laikomas kaltu dėl
agresyvaus elgesio, nebent panaudota jėga buvo labai nežymi.
Paaiškinimas
Nustatoma, kad žaidėjas (nekovojantis dėl kamuolio), sąmoningai sudavęs
varžovui ranka ar plaštaka į galvą ar veidą, turi būti pašalintas (nebent panaudota
jėga buvo labai nežymi).
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12.15. Pražangos prieš atsarginius žaidėjus, oficialius komandų asmenis, oficialius
rungtynių asmenis ir t. t.
Senas tekstas

Naujas tekstas

Jeigu kamuolys yra žaidime ir žaidėjas
prasižengia aikštės ribose prieš:
• varžovą, tai skiriamas tiesioginis
baudos smūgis iš tos vietos, kur įvyko
pražanga, arba baudinys, jeigu <...>;
• savo komandos žaidėją, tai <...> laisvas
baudos smūgis iš tos vietos, kur <...>;
• atsarginį ar pakeistąjį žaidėją, tai <...>
laisvas baudos smūgis iš tos vietos,
kur <...>;
• teisėją ar teisėjo asistentą, tai <...>
laisvas baudos smūgis iš tos vietos,
kur <...>;
• bet kurį kitą asmenį, tai <...> ginčo
kamuolys toje vietoje, kur<...>.

Jeigu kamuolys yra žaidime ir žaidėjas
prasižengia aikštės ribose prieš:
• varžovą, tai skiriamas laisvas,
tiesioginis baudos smūgis ar baudinys;
• savo komandos žaidėją, atsarginį
žaidėją, pakeistąjį žaidėją, oficialų
komandos ar oficialų rungtynių
asmenį, tai skiriamas tiesioginis
baudos smūgis arba baudinys;
• bet kurį kitą asmenį, tai skiriamas
ginčo kamuolys.

Paaiškinimas
Tiesioginis baudos smūgis ar baudinys, skiriami už pražangas prieš kitus varžybų
dalyvius, aiškiai atspindi rimtą tokių prasižengimų traktuotę. Jei, pavyzdžiui,
pražanga prieš oficialius rungtynių asmenis būtų baudžiama tik laisvu baudos
smūgiu, tai gerokai pakenktų futbolo įvaizdžiui.
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12.16. Pražangos už žaidimo aikštės ribų (žr. 13.3 ir 14.1 punktus)
Senas tekstas

Naujas tekstas

Jeigu kamuolys yra žaidime ir žaidėjas
prasižengia už aikštės ribų <…>.
• jeigu žaidėjas išeina už aikštės ribų
tam, kad prasižengtų, žaidimas
atnaujinamas laisvu baudos smūgiu iš
tos vietos, kur buvo kamuolys prieš
sustabdant žaidimą (žr. 13-osios
taisyklės punktą „Laisvo baudos
smūgio vieta“).

Jeigu kamuolys yra žaidime ir žaidėjas
prasižengia už aikštės ribų <…>.
• jeigu žaidėjas išeina už aikštės ribų
tam, kad prasižengtų, tai žaidimas
atnaujinamas laisvu baudos smūgiu iš
tos vietos, kur buvo kamuolys prieš
sustabdant žaidimą. Tačiau jeigu
žaidėjas palieka aikštę atsitiktinai, dėl
žaidybinės situacijos ir už aikštės ribų
prasižengia prieš kitą žaidėją, tai
žaidimas atnaujinamas baudos smūgiu
nuo aikštės ribas žyminčios linijos
arčiausiai tos vietos, kur už aikštės
ribų buvo prasižengta. Jeigu
artimiausia vieta yra ant baudos
aikštelės ribas žyminčios linijos ir už
padarytą pražangą reikia skirti
tiesioginį baudos smūgį, tai skiriamas
baudinys.

Paaiškinimas
Taisyklė buvo pakeista, kadangi futbolo visuomenėje tikimasi, jog dviem žaidėjams
atsitiktinai palikus aikštės ribas ir vienam iš jų prasižengus prieš kitą turi būti
skiriamas baudos smūgis. Niekas tikrai nesuprastų, jeigu tokiu atveju teisėjas
parodytų RK ar GK ir atnaujintų žaidimą ginčo kamuoliu. Baudos smūgis skiriamas
nuo šoninės arba vartų linijos arčiausiai tos vietos, kur už aikštės ribų buvo
prasižengta (skiriamas baudinys, jeigu artimiausia vieta yra ant baudos aikštelės
ribas žyminčios linijos ir pražanga turi būti baudžiama tiesioginiu baudos smūgiu).

150

13 taisyklė. Baudos smūgiai
13.1. Baudos smūgis skiriamas varžovų komandos naudai
Senas tekstas

Naujas tekstas

Baudos smūgis gali būti tiesioginis arba
laisvas.

Baudos smūgis gali būti tiesioginis arba
laisvas ir jis yra skiriamas varžovų
komandos naudai, jeigu žaidėjas kaltas
dėl taisyklių pažeidimo ar pražangos.

Paaiškinimas
Konstatuojama, kad baudos smūgis skiriamas varžovų komandos naudai, ir tai
leidžia išvengti formuluotės „varžovų komandos naudai“ kartojimosi taisyklių tekste’.
13.2. Baudos smūgio vieta
Papildomas tekstas
Visi baudos smūgiai yra atliekami iš tos vietos, kur įvyko pažeidimas, išskyrus
šiuos atvejus <...>:
Paaiškinimas
Aiški formuluotė nurodo baudos smūgių vietą ir tai leidžia išvengti specifinės
informacijos apie baudos smūgių vietą kartojimosi taisyklių tekste.
13.3. Pražangos už aikštės ribų
Senas tekstas

Naujas tekstas

Baudos smūgiai už
pažeidimus, susijusius
su žaidėjo įėjimu,
grįžimu ar išėjimu iš
žaidimo aikštės be
teisėjo leidimo, yra
atliekami iš tos vietos,
kur buvo kamuolys
sustabdant žaidimą.

Baudos smūgiai už pažeidimus, susijusius su žaidėjo įėjimu,
grįžimu ar išėjimu iš žaidimo aikštės be teisėjo leidimo, yra
atliekami iš tos vietos, kur buvo kamuolys sustabdant
žaidimą. Tačiau jeigu žaidėjas palieka aikštę atsitiktinai, dėl
žaidybinės situacijos ir būdamas už jos ribų prasižengia prieš
kitą žaidėją, tai žaidimas atnaujinamas baudos smūgiu nuo
aikštės ribas žyminčios linijos arčiausiai tos vietos, kur už aikštės
ribų buvo prasižengta. Jeigu artimiausia vieta yra ant baudos
aikštelės ribas žyminčios linijos ir už padarytą pražangą reikia
skirti tiesioginį baudos smūgį, tai skiriamas baudinys.

Paaiškinimas
Nuoseklus pakeitimas, atitinkantis naujas formuluotes, nurodytas 12.16 ir 14.1 punktuose.
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13.4. Kamuolys atsiduria žaidime, kai aiškiai pajuda
Senas tekstas

Naujas tekstas

Kamuolys atsiduria žaidime, kai yra
smūgiuojamas ir pajuda.

Kamuolys atsiduria žaidime, kai yra
smūgiuojamas ir aiškiai pajuda…

Paaiškinimas
Pakeitimas, atitinkantis naujas pradinio smūgio (8.3), baudinio (14.2) ir kampinio
(17.2) taisyklių punktų formuluotes.
13.5. Sutrukdyti atlikti baudos smūgį ir perimti kamuolį po baudos smūgio
Senas tekstas

Naujas tekstas

Jeigu žaidėjas nusprendžia greitai atlikti
baudos smūgį, o arti kamuolio esantis
varžovas sąmoningai jam kliudo,
teisėjas parodo pastarajam geltoną
kortelę už žaidimo atnaujinimo
vilkinimą. Jeigu žaidėjas nusprendžia
greitai atlikti baudos smūgį, o varžovas,
esantis arčiau kaip per 9,15 m nuo
kamuolio, perima jį, tai teisėjas leidžia
tęsti žaidimą.

Jeigu atliekant baudos smūgį varžovas yra
arčiau kamuolio nei reikalaujamas
atstumas, tai smūgis kartojamas, nebent
yra galimybė pritaikyti pranašumą. Jeigu
greitai įžaidžiant kamuolį (greitas baudos
smūgis) žaidėjas, esantis arčiau kaip per
9,15 m, perima kamuolį, tai teisėjas leidžia
žaidimą tęsti. Tačiau jeigu varžovas
sąmoningai sutrukdo greitai įžaisti
kamuolį, jam turi būti parodyta geltona
kortelė už žaidimo atnaujinimo vilkinimą.

Paaiškinimas
Pastraipos formuluotės sukeistos vietomis. Aiškiau atskiriamos sąvokos „perimti
kamuolį po baudos smūgio“ ir „sutrukdyti atlikti baudos smūgį“.
14 taisyklė. Baudinys
14.1. Baudinys už pražangas už aikštės ribų (žr. 12.6 ir 13.3 punktus)
Senas tekstas

Naujas tekstas

Baudinys skiriamas į prasižengusios
komandos vartus, kai jos žaidėjas
vykstant žaidimui prasižengia savo
baudos aikštelėje vienu iš dešimties
būdų, už kuriuos skiriamas tiesioginis
baudos smūgis.

Jeigu savo baudos aikštelėje ar už
aikštės ribų (kaip nurodyta 12 ir 13
taisyklėse) žaidėjas įvykdo
prasižengimą, už kurį turi būti
baudžiama tiesioginiu baudos smūgiu,
skiriamas baudinys.
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Paaiškinimas
Pakartojamos 12 ir 13 taisyklių formuluotės, kurios nustato, kad baudinys gali būti
skirtas ir už pražangas, įvykdytas už žaidimo aikštės ribų.
14.2. Nejudama kamuolio padėtis ir atsidūrimas žaidime
Senas tekstas

Naujas tekstas

Kamuolys turi būti ant baudinio žymos.
Kamuolys atsiduria žaidime, kai po
spyrio jis pajuda.

Kamuolys turi nejudėti ir būti ant
baudinio žymos. Kamuolys atsiduria
žaidime, kai po spyrio jis aiškiai pajuda:

Paaiškinimas
Atitinka kitus taisyklių pakeitimus.
14.3. Kada baudinys laikomas baigtu
Papildomas tekstas
Baudinys laikomas baigtu, kai kamuolys nustoja judėti ar palieka aikštės ribas
arba kai teisėjas sustabdo žaidimą dėl futbolo taisyklių pažeidimo.
Paaiškinimas
Nustatoma, kada baudinys laikomas baigtu.
14.4. Pražangos, už kurias visada skiriamas laisvas baudos smūgis
Naujas tekstas

Naujas tekstas

Jeigu teisėjui davus signalą žaidėjui
smūgiuoti baudinį, bet žaidimui dar
nevykstant susidaro viena iš žemiau
išvardintų situacijų:
Baudinį mušantis žaidėjas pažeidžia
žaidimo taisykles:
• teisėjas leidžia smūgiuoti;
• jei kamuolys atsiduria vartuose,
smūgis kartojamas;

Jeigu teisėjas duoda signalą mušti
baudinį, tai smūgis turi būti atliktas.
Jeigu prieš kamuoliui atsiduriant
žaidime įvyksta viena iš žemiau
išvardintų situacijų:
Baudinį mušantis žaidėjas ar kitas jo
komandos žaidėjas pažeidžia žaidimo
taisykles, tai:
• jei kamuolys atsiduria vartuose,
smūgis yra kartojamas;
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• jei kamuolys vartuose neatsiduria,
teisėjas stabdo žaidimą ir rungtynės
atnaujinamos suteikiant teisę
besiginančiai komandai mušti laisvą
baudos smūgį iš tos vietos, kur
užfiksuotas pažeidimas.
Vartininkas pažeidžia taisykles:
• teisėjas leidžia smūgiuoti;
• jei kamuolys atsiduria vartuose, įvartis
įskaitomas;
• jei kamuolys vartuose neatsiduria,
smūgis kartojamas.
Baudinį mušančio žaidėjo komandos
draugas pažeidžia taisykles:
• teisėjas leidžia smūgiuoti;
• jeigu kamuolys atsiduria vartuose,
smūgis kartojamas;
• jei kamuolys vartuose neatsiduria,
teisėjas stabdo žaidimą ir rungtynės
atnaujinamos suteikiant teisę
besiginančiai komandai mušti laisvą
baudos smūgį iš tos vietos, kur
užfiksuotas pažeidimas.
Vartininko komandos draugas pažeidžia
taisykles:
• teisėjas leidžia smūgiuoti;
• jei kamuolys atsiduria vartuose, įvartis
įskaitomas;
• jei kamuolys vartuose neatsiduria,
smūgis kartojamas.

• jei kamuolys vartuose neatsiduria,
teisėjas stabdo žaidimą ir atnaujina jį
laisvu baudos smūgiu.
Ši taisyklė turi keletą išimčių, kai
žaidimas turi būti stabdomas ir
atnaujinamas laisvu baudos smūgiu
nepriklausomai nuo to, buvo pelnytas
įvartis ar ne:
• baudinys yra spiriamas atgal:
• baudinį vietoj identifikuoto žaidėjo
atlieka kitas jo komandos žaidėjas; be
to, tokiu atveju teisėjas smūgiavusiam
žaidėjui dar turi parodyti geltoną
kortelę;
• baudinio metu, t. y. baigęs įsibėgėti,
baudinį smūgiuojantis žaidėjas atlieka
klaidinamus judesius (įsibėgėjant
klaidinamus judesius atlikti leidžiama);
tokiu atveju žaidėjui taip pat
parodoma geltona kortelė.

Paaiškinimas
Pabrėžiama, kad tokie standartiniai sprendimai (baudinio kartojimas, įvartis,
laisvas baudos smūgis) kai kurioms situacijoms netaikomi, ypač jeigu baudinį
smūgiuoja kitas žaidėjas ar baudinio metu atliekami klaidinami judesiai – tai turi
būti laikoma tyčiniu nesportišku elgesiu.
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14.5. Vartininko pražangos baudinio metu
Papildomas tekstas
Jeigu taisykles pažeidžia vartus ginantis vartininkas arba jo komandos žaidėjas ir:
• kamuolys atsiduria vartuose, tai įvartis įskaitomas;
• kamuolys vartuose neatsiduria, tai smūgis kartojamas, o vartininkui, jeigu jis
kaltas dėl taisyklių pažeidimo, parodoma geltona kortelė.
Paaiškinimas

Naujas taisyklių tekstas sugriežtino baudinį smūgiuojančių žaidėjų atsakomybę
(pvz., klaidinami judesiai baudinio metu baudžiami GK), todėl logiška sugriežtinti ir
vartininkų atsakomybę už taisyklių pažeidimus baudinio metu. Tai turėtų skatinti
vartininkus nepažeisti taisyklių.
14.6. Vienu metu įvyksta keli taisyklių pažeidimai
Senas tekstas

Naujas tekstas

Jeigu besiginančios ir atakuojančios
komandų žaidėjai pažeidžia taisykles,
tai baudinys kartojamas.

Jeigu taisykles pažeidžia abiejų
komandų žaidėjai, tai baudinys
kartojamas, nebent žaidėjas įvykdo kitą,
rimtesnę pražangą (pvz., naudoja
klaidinamus judesius smūgio metu).

Paaiškinimas
Pakartojamas 5-osios taisyklės pakeitimas, kuriuo nustatoma, kad baudžiama už
rimtesnį taisyklių pažeidimą (žr. 5.3 punktą).
15 taisyklė. Kamuolio įmetimas iš užribio
15.1. Kamuolio metimas abiem rankomis
Papildomas tekstas
Kamuolį iš užribio įmetantis žaidėjas turi:
• stovėti veidu į aikštę;
• pėdomis ar jų dalimi stovėti ant arba už šoninės linijos;
• mesti kamuolį abiem rankomis, judesiu iš už arba virš galvos ir iš tos vietos,
kurioje kamuolys paliko aikštę.
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Paaiškinimas
• Žodis „išleisti“ (angl. delivers) kamuolį iš rankų pakeistas paprastesniu ir
logiškesniu žodžiu „mesti“ (angl. throws).
• Pabrėžiama, kad mesti kamuolį iš užribio viena ranka (palydint jį kita) yra
taisyklių pažeidimas.
15.2. 2 m atstumo nesilaikymas metimo iš užribio metu
Senas tekstas

Naujas tekstas

Jeigu metant kamuolį iš užribio žaidėjas
neteisėtais veiksmais trukdo ar blaško
kamuolį metančio varžovo dėmesį:
• jam parodoma geltona kortelė už
nesportišką elgesį.

Bet kuris žaidėjas, nesąžiningais
veiksmais blaškantis varžovą ar
trukdantis jam įmesti kamuolį iš užribio
(įskaitant ir priėjimą arčiau kaip per 2 m
nuo tos vietos, iš kurios įmetamas
kamuolys), turi būti įspėtas geltona
kortele už nesportišką elgesį o jeigu
kamuolys jau buvo įmestas iš užribio ir
atsidūrė žaidime, turi būti skirtas ir
laisvas baudos smūgis.

Paaiškinimas
Nustatoma, kad reikalaujamo 2 m atstumo nesilaikymas turi būti vertinamas kaip
nesąžiningas veiksmas ir trukdymas įmesti kamuolį iš užribio. Jei kamuolys jau
buvo atsidūręs žaidime, tai parodžius GK jis turi būti atnaujintas laisvu baudos
smūgiu.
16 taisyklė. Smūgis nuo vartų
16.1. Kampinis, jeigu kamuolys po smūgio nuo vartų tiesiogiai pasiunčiamas į savo
vartus
Papildomas tekstas

• Įvartis į varžovų vartus, pelnytas tiesiogiai smūgiavus kamuolį nuo vartų, yra
įskaitomas. Jeigu kamuolys tiesiogiai po smūgio nuo vartų pasiunčiamas į savo
vartus, tai skiriamas kampinis, jei tik kamuolys buvo palikęs baudos aikštelę.
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Paaiškinimas
Nustatoma, kaip turi būti atnaujintas žaidimas, jeigu kamuolys po smūgio nuo
vartų pasiunčiamas į savo vartus (pvz., dėl stipraus vėjo).
16.2. Kamuolys turi nejudėti
Naujas tekstas
• Kamuolys turi nejudėti ir bet kuris besiginančios komandos žaidėjas smūgį gali
atlikti iš bet kurios vartininko aikštelės vietos.
Paaiškinimas

Nustatoma, kad kamuolys turi nejudėti – senojoje formuluotėje to nebuvo.
16.3. Varžovas baudos aikštelėje smūgio nuo vartų metu
Papildomas tekstas
• Jeigu varžovas smūgio nuo vartų metu yra baudos aikštelėje ir paliečia kamuolį
arba kovoja dėl jo, kol kamuolio dar nebuvo palietęs joks kitas žaidėjas, tai
smūgis nuo vartų kartojamas.
Paaiškinimas
Nustatoma, kad bet kuris varžovas, smūgio nuo vartų metu buvęs baudos
aikštelėje, negali paliesti kamuolio ar kovoti dėl jo tol, kol kamuolio nepalies kitas
žaidėjas. Šia nuostata siekiama, kad žaidėjas neįgautų pranašumo nevykdydamas
taisyklių reikalavimų palikti baudos aikštelę.
17 taisyklė. Kampinis
17.1. Kamuolys tiesiogiai po kampinio pasiunčiamas į savo vartus
Papildomas tekstas
• Įvartis į varžovų vartus, pelnytas tiesiogiai smūgiuojant kampinį, yra įskaitomas.
Jeigu kamuolys tiesiogiai po kampinio pasiunčiamas į savo vartus, tai skiriamas
kampinis, kurį atlieka varžovai.
Paaiškinimas
Nustatoma, kaip turi būti atnaujintas žaidimas, jeigu kamuolys tiesiogiai po
kampinio pasiunčiamas į savo vartus.
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17.2 Kamuolys turi nejudėti ir atsiduria žaidime, kai aiškiai pajuda
Naujas tekstas
• Kamuolys turi būti pastatomas kampinio sektoriuje, esančiame arčiau tos vietos,
kurioje kamuolys kirto vartų liniją,
• Kamuolys turi nejudėti ir jį smūgiuoja atakuojančios komandos žaidėjas,
• Kamuolys atsiduria žaidime, kai yra spiriamas ir aiškiai pajuda ir jam nebūtina
palikti kampinio sektoriaus ribų.
Paaiškinimas
• Žodis „sektorius“ (angl. area) pakeitė žodį „lankas“ (angl. arc).
• Nustatoma, kad kamuolys turi nejudėti.
• Atitinka kitus taisyklių pakeitimus, kuriais nustatoma, kad kamuolys atsiduria
žaidime tik tada, kai yra spiriamas ir aiškiai pajuda – tai ypač aktualu kampinio
atveju.
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Praktinės
rekomendacijos
oficialiems
rungtynių
asmenims

Įvadas
Š ios praktinės rekomendacijos oficialiems rungtynių asmenims yra papildoma
futbolo taisyklių informacija.
 emiantis 5-osios futbolo taisyklės nuostatomis, kad teisėjai vadovauja
R
rungtynėms atsižvelgdami į futbolo taisykles ir žaidimo dvasią, tikimasi, kad
taikydami futbolo taisykles teisėjai vadovausis sveiku protu ir žaidimo dvasia,
ypač spręsdami, ar rungtynės gali būti žaidžiamos arba tęsiamos.
 ai ypač aktualu žemesnio rango futbolo varžyboms, kur ne visada įmanoma
T
griežtai taikyti futbolo taisyklių reikalavimus. Pavyzdžiui, jei nekyla grėsmės
saugumui, teisėjas turėtų pradėti ar tęsti rungtynes, jeigu:

• trūksta vienos ar daugiau kampinio vėliavėlių;
• yra nereikšmingų žaidimo aikštės ženklinimo trūkumų, tokių kaip kampinio
sektoriaus lankas, aikštės centro apskritimas ir pan.;
• vartų virpstai arba skersinis nėra baltos spalvos.

 okiais atvejais teisėjas, komandoms pritarus, turi pradėti ar tęsti rungtynes ir
T
po jų pateikti raportą atitinkamoms institucijoms.
Raktas:

••AR – teisėjo asistentas (angl. assistant referee)
••AAR – papildomas teisėjo asistentas (angl. additional assistant referee)
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Pozicija, judėjimas ir
komandinis darbas
1. Pozicija ir judėjimas
Geriausia teisėjo pozicija yra ta, iš kurios jis gali priimti teisingiausius
sprendimus. Visos rekomendacijos dėl pozicijos pasirinkimo turi būti
derinamos su specifine informacija apie komandas, žaidėjus ir rungtynių
įvykius.

Š iuose paveikslėliuose pateikiamos pozicijos teisėjams rekomenduojamos tik
kaip pagrindinės gairės. Terminas „zona“ čia vartojamas akcentuojant, kad
kiekviena rekomenduojama pozicija iš tiesų yra erdvė, kurioje teisėjas gali
dirbti efektyviausiai. Šios zonos dydis ir forma gali skirtis priklausomai nuo
aplinkybių.

Rekomendacijos:
• Žaidimas turėtų vykti aikštės plote tarp teisėjo ir teisėjo asistento.
• Teisėjas turėtų matyti savo asistentą. Paprastai teisėjas turėtų judėti pagal
plačios įstrižainės sistemą.
• Stebint žaidimą iš šalies teisėjui lengviau kontroliuoti žaidimą ir sekti savo
asistentą.
• Teisėjas turi būti pakankamai arti, kad galėtų stebėti žaidimą, tačiau jam
netrukdytų.
• „Tai, kas turi būti matoma“, apima ne tik vyksmą aplink kamuolį. Teisėjas taip
pat turi atkreipti dėmesį į:
••žaidėjų konfliktus nekovojant dėl kamuolio;
••galimas pražangas zonoje, link kurios juda žaidimas;
••pražangas, įvykstančias kamuoliui atsidūrus ne žaidime.
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2-as papildomas teisėjo asistentas

2-as teisėjo asistentas

Teisėjas

1-as teisėjo asistentas
1-as papildomas teisėjo asistentas
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Teisėjo asistentų (AR) ir papildomų teisėjo asistentų (AAR) pozicija
AR turi būti vienoje linijoje su priešpaskutiniu varžovų komandos žaidėju arba
kamuoliu, jeigu šis yra arčiau vartų linijos negu priešpaskutinis varžovų
komandos žaidėjas. Teisėjo asistentai visada, net ir bėgdami, veidu turi būti
atsisukę į aikštę. Trumpas atkarpas reikėtų judėti šonu, pristatomu žingsniu.
Taip praplečiamas AR regėjimo laukas, todėl tai ypač svarbu sprendžiant
nuošalės situacijas.
 AR pozicija yra už vartų linijos, išskyrus situacijas, kai jam būtina užimti
A
poziciją ant vartų linijos, kad nuspręstų, buvo pelnytas įvartis ar ne. AAR
neleidžiama įžengti į žaidimo aikštę, nebent susiklosto išskirtinės aplinkybės.

(GK)
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Vartininkas

Gynėjas

Puolėjas

Teisėjas

Teisėjo
asistentas

Papildomas teisėjo
asistentas

2. Pozicija ir komandinis darbas
Pasitarimas
Sprendžiant drausminių sankcijų klausimus, dažnai pakanka teisėjo ir AR akių
kontakto bei diskretiško rankos ženklo teisėjui. Kai būtinas tiesioginis
pasitarimas, AR gali per 2–3 m įžengti į aikštę. Kalbėdamiesi teisėjas ir jo
asistentas turi stovėti veidu į aikštę, kad galėtų matyti ir kontroliuoti žaidėjus,
o jų pokalbio neturi girdėti aplinkiniai.
Kampinis
AR pozicija kampinio metu yra už kampinio vėliavėlės ir ties vartų linija. AR
turi netrukdyti žaidėjui smūgiuoti kampinio, tačiau privalo patikrinti, ar
kamuolys kampinio sektoriuje pastatytas taisyklingai.

(GK)
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Baudos smūgis
Baudos smūgių metu AR turi būti vienoje linijoje su priešpaskutiniu varžovų
komandos žaidėju ir stebėti nuošalės liniją. Tačiau jeigu smūgiuojama tiesiogiai
į vartus, AR turi būti pasirengęs judėti paskui kamuolį palei šoninę liniją link
kampinio vėliavėlės.

(GK)

(GK)
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(GK)

(GK)
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Įvartis / nėra įvarčio
Kai pelnomas įvartis ir dėl sprendimo nėra jokių abejonių, tai teisėjas
susižvalgo su asistentu, o tuomet AR, nekeldamas vėliavėlės, turi greitai
nubėgti 25–30 m palei šoninę liniją link vidurio linijos.

K
 ai pelnomas įvartis, bet kamuolys lieka žaidime, tai teisėjo asistentas iš pradžių
turi pakelti vėliavėlę, kad atkreiptų teisėjo dėmesį, o tuomet, kaip įprastai po
pelnyto įvarčio, susižvalgyti su teisėju ir nubėgti 25–30 m palei šoninę liniją link
vidurio linijos.
 ais atvejais, kai kamuolys nebuvo visiškai kirtęs vartų linijos ir žaidimas
T
tęsiamas, kadangi įvartis nebuvo pelnytas, teisėjas turi susižvalgyti su
asistentu, ir AR prireikus gali duoti diskretišką ženklą ranka.

(GK)
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Smūgis nuo vartų
Teisėjo asistentas pirmiausia turi patikrinti, ar kamuolys yra vartininko
aikštelėje. Jeigu kamuolys pastatytas netaisyklingai, tai AR nejuda iš savo
užimamos pozicijos, susižvalgo su teisėju ir pakelia vėliavėlę. Kai kamuolys
vartininko aikštelėje pastatytas taisyklingai, AR turi judėti prie baudos
aikštelės ribos ir stebėti, kad kamuolys po smūgio paliktų baudos aikštelės
ribas (kamuolys žaidime), o atakuojantys žaidėjai būtų už baudos aikštelės
ribų. Galiausiai AR užima poziciją ties nuošalės linija.

 ačiau jeigu rungtynėse yra AAR, tai AR iš karto užima poziciją ties baudos
T
aikštelės riba, o paskui ties nuošalės linija. Kamuolio padėtį vartininko
aikštelėje šiuo atveju kontroliuoja AAR, kuris turi užimti poziciją ties
vartininko aikštelės linijos ir vartų linijos sankirta. Jeigu kamuolys pastatytas
netaisyklingai, AAR turi pranešti tai teisėjui.

(GK)
1

2

3
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Vartininkas paleidžia kamuolį iš rankų
AR turi užimti poziciją ties baudos aikštelės linija ir stebėti, kad vartininkas su
kamuoliu rankose neperžengtų baudos aikštelės ribų. Kai tik vartininkas
paleidžia kamuolį iš rankų, AR užima poziciją ties nuošalės linija.

(GK)
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Pradinis smūgis
Teisėjo asistentai turi būti vienoje linijoje su priešpaskutiniu varžovų
komandos žaidėju.

(GK)
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Baudinių serija
Vienas iš teisėjo asistentų turi užimti poziciją ties vartų linijos ir vartininko
aikštelės linijos sankirta. Kitas teisėjo asistentas turi stovėti aikštės centro
apskritime ir kontroliuoti ten stovinčius komandų žaidėjus. Jei rungtynėse yra
AAR, tai jie abipus vartų (iš kairės ir iš dešinės) užima pozicijas ties vartų
linijosNėra
ir vartininko
aikštelės linijų sankirtomis. Abu AR šiuo atveju stovi
AAR
aikštės centro apskritime.
(GK)

(GK)

(GK)

(GK)

(GK)

(GK)

(GK)

(GK)

Nėra AAR

Yra AAR
Yra AAR
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Baudinys
AR turi stovėti ties vartų ir baudos aikštelės linijų sankirta.

(GK)

J ei rungtynėse yra AAR, tai jis užima poziciją ties vartų ir baudos aikštelės
linijų sankirta, o asistentas (AR) – ties baudinio žyma (nuošalės linija).
(GK)

(GK)
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Masinis konfliktas
Masinio konflikto atveju arčiausiai esantis AR gali įžengti į aikštę ir padėti
teisėjui. Kitas AR turi stebėti įvykius ir fiksuoti incidento detales. Rezervinis
teisėjas turi likti savo vietoje tarp komandų techninių zonų.

Privalomas atstumas
Kai baudos smūgis paskiriamas labai arti AR, tai pastarasis gali įžengti į aikštę
(paprastai tik teisėjui paprašius), kad padėtų užtikrinti žaidėjų pozicijas ne
arčiau kaip per 9,15 m nuo kamuolio. Tokiu atveju prieš atnaujindamas žaidimą
teisėjas turi sulaukti, kol AR grįš į savo poziciją.
Keitimas
Jei rungtynėse nėra rezervinio teisėjo, tai AR ateina prie vidurio linijos padėti
atlikti žaidėjų keitimo. Prieš atnaujindamas žaidimą teisėjas turi sulaukti, kol
AR grįš į savo poziciją.
J ei rungtynėse yra rezervinis teisėjas, tai keitimą vykdo jis ir AR nebūtina eiti
prie vidurio linijos, nebent vienu metu keičiami keli žaidėjai – šiuo atveju AR
ateina prie vidurio linijos padėti rezerviniam teisėjui.
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Kūno kalba,
komunikavimas ir
švilpukas
1. Teisėjas
Kūno kalba
Kūno kalba yra teisėjo priemonė, naudojama:

• padėti kontroliuoti rungtynes;
• teisėjo autoritetui ir pasitikėjimui įtvirtinti.

Kūno kalba nėra priemonė teisėjo sprendimams aiškinti.
Gestai
Žr. 5-osios taisyklės paveikslėlius.
Švilpukas
Švilpukas yra būtinas:

• ž aidimui pradėti (pirmojo, antrojo ar pratęsimo kėlinių pradžioje), po įmušto
įvarčio;
• žaidimui sustabdyti, kai:
••paskiriamas baudos smūgis arba baudinys;
••rungtynės laikinai sustabdomos arba nutraukiamos;
••pasibaigia kiekvienam žaidimo kėliniui skirtas laikas.
• atnaujinant žaidimą, kai:
••paskyrus baudos smūgį buvo reikalaujama laikytis reikiamo atstumo;
••vykdomi baudinių serijos smūgiai.
• atnaujinant žaidimą po to, kai jis buvo sustabdytas:
••parodyti geltonai arba raudonai kortelei;
••žaidėjo traumos atveju;
••žaidėjų keitimo atveju.
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Švilpukas nėra būtinas:

• žaidimui stabdyti dėl aiškaus:
••smūgio nuo vartų, kampinio, užribio ar įvarčio;

• atnaujinti žaidimui po:
••daugumos baudos smūgių ir smūgių nuo vartų, kampinių, įmetimų iš
užribio ar ginčo.

Per dažnai ir be reikalo naudojamas švilpukas nebus toks veiksmingas, kaip turėtų.

J eigu teisėjas nori, kad žaidėjas(-ai), prieš atnaujindamas(-i) žaidimą, palauktų
švilpuko signalo (pvz., kol bus įsitikinta, kad besiginančios komandos žaidėjai yra
atsitraukę nuo kamuolio per reikiamus 9,15 m), tai teisėjas turi aiškiai nurodyti
atakuojančios komandos žaidėjui(-ams) neatnaujinti žaidimo negavus minėto signalo.
J eigu teisėjas sušvilpė per klaidą ir žaidimas buvo sustabdytas, tai jis turi būti
atnaujintas ginčo kamuoliu.

2. Teisėjo asistentai
Garsiniai vėliavėlės signalai
Teisėjo asistentų vėliavėlėse įdiegta garsinio / vibracinio signalo sistema yra
pagalbinis signalas, naudojamas tik teisėjo dėmesiui atkreipti. Situacijos,
kuriose ši sistema gali būti naudinga:

• nuošalė;
• pražangos (įvykusios ne teisėjo regėjimo lauke);
• užribio kryptis, kampinis, smūgis nuo vartų ar įvartis (sunkūs sprendimai).

Elektroninė komunikavimo sistema
Jeigu naudojama elektroninė komunikavimo sistema, teisėjas prieš rungtynes
turi aiškiai nurodyti asistentui, kaip ir kada ją naudoti vietoj gesto vėliavėle.

Vėliavėlės technika
AR vėliavėlė turi būti visada išskleista ir matoma teisėjui. Paprastai tai reiškia,
kad AR vėliavėlę turi laikyti toje rankoje, kuri yra arčiau teisėjo. Rodydamas
gestą AR turėtų sustoti, atsisukti veidu į aikštę, susižvalgyti su teisėju ir ramiu
(nestaigiu ir neperdėtu) judesiu pakelti vėliavėlę. Vėliavėlė turi sudaryti
vientisą junginį su ranka, lyg būtų šios tąsa. Vėliavėlę AR turi pakelti ta ranka,
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kuria bus rodomi tolesni signalai. Jei pasikeitus aplinkybėms tolesni signalai
bus rodomi kita ranka, tai AR, laikydamas vėliavėlę žemiau juosmens, perima
ją į kitą ranką. Jeigu AR signalizuoja, kad kamuolys paliko aikštės ribas, o
teisėjas signalo nemato, tai AR turi rodyti atitinkamą signalą tol, kol teisėjas
patvirtins jį pastebėjęs.
J eigu AR signalizuoja apie pražangą, už kurią žaidėjas turi būti pašalintas,
tačiau teisėjas to iškart nepamato ir vėliau:

• s ustabdo žaidimą  dėl drausminių veiksmų, tai jo atnaujinimo būdas,
vadovaujantis taisyklėmis, gali būti kitoks (baudos smūgis, baudinys ir pan.);
• kamuoliui atsidūrus ne žaidime, žaidimas vėl buvo atnaujintas, tai teisėjas
vis tiek gali imtis drausminių sankcijų, tačiau jau negali skirti už šią pražangą
baudos smūgio ar baudinio.
Gestai
Paprastai AR neturėtų naudoti akivaizdžių rankos gestų. Tačiau kai kuriais
atvejais diskretiškas AR rankos gestas gali labai padėti teisėjui. Šis gestas
privalo turėti aiškią reikšmę, kuri turi būti aptarta teisėjų pasitarime prieš
rungtynes.
Signalai
Žr. 6-osios taisyklės paveikslėlius.

Kampinis / smūgis nuo vartų
Kai kamuolys visiškai kerta vartų liniją arti AR, šis dešine ranka (taip geriau
matyti aikštė) turi parodyti aiškų signalą, ar tai kampinis, ar smūgis nuo vartų.
 ai kamuolys visiškai kerta vartų liniją, teisėjo asistentas privalo pakelti
K
vėliavėlę, informuodamas teisėją, kad kamuolys paliko aikštės ribas, ir jeigu:
• t ai įvyko arti AR – parodyti aiškų signalą, ar tai kampinis, ar smūgis nuo
vartų;
• tai įvyko toli nuo AR – susižvalgyti su teisėju ir vadovautis jo nurodymais.
Jeigu sprendimas akivaizdus, AR gali iš karto jį parodyti vėliavėle.
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Pražangos
AR turi pakelti vėliavėlę, kai pražanga įvyksta tiesioginės jo atsakomybės
zonoje arba kai teisėjas negalėjo matyti pražangos. Visose kitose situacijose jis
privalo palaukti, o prireikus pateikti savo nuomonę ir informuoti teisėją apie
tai, ką matė ir girdėjo bei kurie žaidėjai dalyvavo situacijoje.
Prieš signalizuodamas apie pražangą, AR turi įsitikinti, kad:

• p
 ražanga įvyko už teisėjo regėjimo lauko arba teisėjo regėjimo laukas buvo
užstotas;
• teisėjas nebūtų pritaikęs pranašumo.
 ai įvyksta pražanga, apie kurią AR privalo signalizuoti vėliavėle, asistentas
K
turi:

• p
 akelti vėliavėlę ta pačia ranka, kuria bus rodomi tolesni signalai – tai aiškiai
informuos teisėją, kuri komanda atliks baudos smūgį;
• susižvalgyti su teisėju;
• lengvai pamojuoti vėliavėle (vengdamas perdėto ir agresyvaus mojavimo).

 sistentas turi naudoti „lauk ir stebėk“ techniką – leisti žaidimui vykti toliau ir
A
nekelti vėliavėlės tuomet, kai komanda, prieš kurią buvo prasižengta, gali
pasinaudoti pranašumu. Tokiu atveju asistentui labai svarbu susižvalgyti su teisėju.
Pražangos baudos aikštelėje
Kai prasižengiama baudos aikštelėje nematant teisėjui ir ypač – netoli
asistento, tai pastarasis pirmiausia turi susižvalgyti su teisėju, įvertinti šio
poziciją ir kokių veiksmų jis ėmėsi. Jeigu teisėjas nesiėmė jokių veiksmų, tai AR
signalizuodamas garsiniu vėliavėlės signalu turi pakelti vėliavėlę, o tada
pastebimai judėti palei šoninę liniją link kampinio vėliavėlės.
Pražangos už baudos aikštelės ribų
Kai prasižengiama už baudos aikštelės ribų (šalia baudos aikštelės linijos), AR
turi susižvalgyti su teisėju, įvertinti šio poziciją ir kokių veiksmų jis ėmėsi.
Jeigu būtina, galima signalizuoti vėliavėle. Kontratakos atveju AR turi būti
pasirengęs informuoti teisėją, ar buvo prasižengta ir jeigu taip, kur tai įvyko –
baudos aikštelėje ar už jos ribų, bei kokios drausminės sankcijos turi būti
taikomos. Jeigu pražanga įvyko prieš baudos aikštelės liniją, AR turi aiškiai
judėti palei šoninę liniją vidurio linijos link.
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Įvartis / nėra įvarčio
Kai kamuolys akivaizdžiai visiškai kirto vartų liniją ir buvo pelnytas įvartis, AR
turi susižvalgyti su teisėju ir be jokių papildomų signalų judėti palei šoninę
liniją vidurio linijos link.
 ai pelnomas įvartis, tačiau neaišku, ar kamuolys visiškai kirto vartų liniją, AR
K
turi pakelti vėliavėlę, kad atkreiptų teisėjo dėmesį, ir tik tada judėti palei
šoninę liniją vidurio linijos link.

Nuošalė
Nustatęs nuošalės taisyklės pažeidimą AR visų pirma turi pakelti vėliavėlę
(dešine ranka, kad geriau matytų aikštę) ir tada, jeigu teisėjas sustabdys
žaidimą, atitinkamu vėliavėlės signalu parodyti, kurioje aikštės vietoje buvo
užfiksuotas pažeidimas. Jeigu teisėjas iškart nepamato AR signalo, tai
asistentas turi laikyti vėliavėlę pakeltą tol, kol sulauks teisėjo patvirtinimo arba
kol besiginanti komanda aiškiai perims kamuolio kontrolę.
Baudinys
Jeigu prieš smūgį vartininkas akivaizdžiai pajuda į priekį nuo vartų linijos ir
įvartis nėra pelnomas, tai asistentas turi pakelti vėliavėlę.

Keitimas
Vos tik rezervinis teisėjas arba oficialus komandos asmuo informuoja AR apie
tai, kad bus atliekamas žaidėjo(-ų) keitimas, tai artimiausiu metu sustabdžius
žaidimą AR atitinkamu signalu apie tai informuoja teisėją.
Kamuolio įmetimas iš užribio
Kai kamuolys visiškai kerta šoninę liniją:

• n
 etoli AR – iš karto turėtų būti rodomas signalas, nurodantis metimo iš
užribio kryptį;
• toli nuo AR, bet sprendimas dėl užribio yra akivaizdus – iš karto turėtų būti
rodomas signalas, nurodantis metimo iš užribio kryptį;
• toli nuo AR ir sprendimas dėl užribio asistentui kelia abejonių – šis iš
pradžių turėtų pakelti vėliavėlę į viršų, kad informuotų teisėją, jog kamuolys
paliko aikštės ribas, o tada susižvalgyti su teisėju ir laukti jo gesto.
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3. Papildomi teisėjo asistentai
AAR bendradarbiauja su teisėju naudodamiesi radijo komunikavimo sistema
(ne vėliavėlėmis). Jeigu radijo komunikavimo sistema neveikia, AAR gali
naudotis garsinio signalo įranga. Paprastai AAR neturėtų rodyti akivaizdžių
rankos gestų, tačiau kai kuriais atvejais diskretiškas rankos gestas gali būti
labai naudingas ir padėti teisėjui. Šis gestas privalo turėti aiškią reikšmę ir turi
būti aptartas teisėjų pasitarime prieš rungtynes.
J eigu AAR nustato, kad kamuolys visiškai kirto vartų liniją ir buvo pelnytas
įvartis, jis turi:

• n
 edelsdamas per radijo komunikavimo sistemą informuoti teisėją, kad buvo
pelnytas įvartis;
• kaire ranka parodyti aiškų gestą aikštės centro link (kairėje rankoje taip pat
turi būti laikoma radijo ryšio lazdelė). Šis gestas nėra būtinas, kai kamuolys
akivaizdžiai kirto vartų liniją.
Galutinį sprendimą visada priima teisėjas.
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Kiti patarimai
1. Pranašumas
Įvykus pražangai, teisėjas bet kada gali taikyti pranašumą, tačiau prieš
nuspręsdamas taikyti pranašumą arba stabdyti žaidimą jis turi apsvarstyti šias
aplinkybes:
• p
 ražangos pobūdį – jeigu pražanga verta raudonos kortelės, tai teisėjas turi
sustabdyti žaidimą ir pašalinti žaidėją iš aikštės, nebent yra akivaizdi
galimybė pelnyti įvartį;
• pražangos vietą – kuo arčiau varžovų vartų, tuo pranašumas gali būti
veiksmingesnis;
• greitos ir perspektyvios atakos galimybę;
• rungtynių atmosferą.

2. Papildomas laikas
Žaidimas rungtynių metu dažnai laikinai nutrūksta, ir tai visiškai natūralu
(pvz., įmetant kamuolį iš užribio, smūgiuojant nuo vartų). Papildomo laiko
pridedama tik tokiu atveju, kai perdėtai delsiama atnaujinti žaidimą.

3. Varžovo laikymas
Teisėjams primenama kuo anksčiau įsikišti (prevencija) ir griežtai reaguoti į
pražangas, kai varžovas yra laikomas, ypač jei tai įvyksta baudos aikštelėje po
kampinio ar baudos smūgio. Sprendžiant tokias situacijas, teisėjams patariama:

• p
 erspėti bet kurį žaidėją, kuris laiko varžovą prieš kamuoliui atsiduriant
žaidime;
• parodyti žaidėjui geltoną kortelę, jei šis ir toliau laiko varžovą iki prasidedant
žaidimui;
• skirti tiesioginį baudos smūgį arba baudinį bei parodyti žaidėjui geltoną
kortelę, jei tai įvyksta kamuoliui esant žaidime.
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4. Nuošalė
Daroma įtaka žaidimui
(A)

1
Nuošalė

(GK)

Vartininkas (GK)
Gynėjas
Atakuojančios komandos žaidėjas
Teisėjas
Žaidėjo judėjimas
Kamuolio judėjimas

Atakuojančios komandos žaidėjas (A) yra nuošalėje ir nedaro įtakos varžovui,
tačiau paliečia kamuolį. Teisėjo asistentas privalo pakelti vėliavėlę, kai tik
žaidėjas paliečia kamuolį.

Daroma įtaka žaidimui
(A)

2
Nėra nuošalės

(GK)

Vartininkas (GK)
Gynėjas
Atakuojančios komandos žaidėjas
Teisėjas
Žaidėjo judėjimas
Kamuolio judėjimas

Atakuojančios komandos žaidėjas (A) yra nuošalėje, tačiau nedaro įtakos
varžovui ir neliečia kamuolio. Todėl žaidėjas, nors ir yra nuošalėje, negali būti
baudžiamas.
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Daroma įtaka žaidimui
(GK)

3
Nėra nuošalės

(A)
Vartininkas (GK)
Gynėjas
Atakuojančios komandos žaidėjas

(B)

Teisėjas
Žaidėjo judėjimas
Kamuolio judėjimas

Atakuojančios komandos žaidėjas (A) yra nuošalėje ir bėga link kamuolio.
Kitas jo komandos žaidėjas (B), nesantis nuošalėje, irgi bėga link kamuolio ir
juo sužaidžia. Žaidėjas (A) nėra baudžiamas, nes nors ir buvo nuošalėje,
kamuolio nepalietė ir nepadarė jokios įtakos žaidimui.
Daroma įtaka žaidimui
(GK)

4
Nuošalė

(A)
Vartininkas (GK)
Gynėjas
Atakuojančios komandos žaidėjas
Teisėjas
Žaidėjo judėjimas
Kamuolio judėjimas

Atakuojančios komandos žaidėjas (A) yra nuošalėje ir gali būti baudžiamas
prieš jam sužaidžiant kamuoliu ar šį paliečiant, jeigu, teisėjo nuomone,
nuošalėje nesantys jo komandos draugai neturi galimybės sužaisti kamuoliu.
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Daroma įtaka žaidimui
(GK)

5
Smūgis
nuo vartų

(2)

(1)
Vartininkas (GK)
Gynėjas
Atakuojančios komandos žaidėjas
Teisėjas
Žaidėjo judėjimas
Kamuolio judėjimas

Atakuojančios komandos žaidėjas (A) yra nuošalėje ir bėga link kamuolio,
tačiau jo nepaliečia. Asistentas neturi kelti vėliavėlės ir turi duoti signalą
„smūgis nuo vartų“.

Daroma įtaka varžovui
(GK)

6
Nuošalė

(A)

Vartininkas (GK)
Gynėjas
Atakuojančios komandos žaidėjas
Teisėjas
Žaidėjo judėjimas
Kamuolio judėjimas

Atakuojančios komandos žaidėjas (A) yra nuošalėje ir aiškiai užstoja
vartininko regėjimo lauką. Jis turi būti baudžiamas, kadangi daro įtaką
varžovui trukdydamas jam sužaisti kamuoliu ar šio siekti.
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Daroma įtaka varžovui
(GK)

7
Nėra nuošalės

(A)

Vartininkas (GK)
Gynėjas
Atakuojančios komandos žaidėjas
Teisėjas
Žaidėjo judėjimas
Kamuolio judėjimas

Atakuojančios komandos žaidėjas (A) yra nuošalėje, tačiau neužstoja
vartininko regėjimo lauko ir nedalyvauja dvikovoje dėl kamuolio su varžovu,
taigi nedaro šiam įtakos ir todėl negali būti baudžiamas.

Daroma įtaka varžovui
(GK)

8
Nėra nuošalės
Kampinis
(A)

Vartininkas (GK)

(B)

Gynėjas
Atakuojančios komandos žaidėjas
Teisėjas
Žaidėjo judėjimas
Kamuolio judėjimas

Atakuojančios komandos žaidėjas (A) yra nuošalėje ir bėga link kamuolio,
tačiau netrukdo varžovui sužaisti kamuoliu ar šio siekti. Žaidėjas (A) taip pat
nedalyvauja dvikovoje dėl kamuolio su varžovu (B), taigi nedaro šiam jokios
įtakos ir todėl negali būti baudžiamas.
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Daroma įtaka varžovui
(GK)

9
Nuošalė
(A)
(B)

Vartininkas (GK)
Gynėjas
Atakuojančios komandos žaidėjas
Teisėjas
Žaidėjo judėjimas
Kamuolio judėjimas

Atakuojančios komandos žaidėjas (A) yra nuošalėje, bėga link kamuolio ir
sutrukdo varžovui (B) juo sužaisti ar jo siekti bei dalyvauja dvikovoje dėl
kamuolio su varžovu. Taigi žaidėjas (A) daro įtaką varžovui (B) ir todėl turi būti
baudžiamas.
Įgyjamas pranašumas (būnant nuošalėje)
(GK)

10
Nuošalė
(B)

Vartininkas (GK)
Gynėjas
Atakuojančios komandos žaidėjas
Teisėjas
Žaidėjo judėjimas

(A)

Kamuolio judėjimas

Atakuojančios komandos žaidėjas (B) yra nuošalėje ir turi būti baudžiamas,
nes įgyja pranašumą, kai sužaidžia kamuoliu ar jį paliečia, šiam po smūgio į
vartus atšokus ar nukrypus nuo vartininko arba pastarajam juo sužaidus
ginant savo vartus.
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Įgyjamas pranašumas (būnant nuošalėje)
(C)

11

(B)

(GK)

Offside
offence

Vartininkas (GK)
Gynėjas
Atakuojančios komandos žaidėjas
Teisėjas

(A)

Žaidėjo judėjimas
Kamuolio judėjimas

Atakuojančios komandos žaidėjas (B) yra nuošalėje ir turi būti baudžiamas,
nes įgyja pranašumą, kai sužaidžia kamuoliu ar jį paliečia, šiam atšokus ar
nukrypus nuo gynėjo (C), kuris gynė savo vartus nuo smūgio.

Įgyjamas pranašumas (būnant nuošalėje)
(GK)

12
Not offside
offence

(C)

(B)
Vartininkas (GK)
Gynėjas
Atakuojančios komandos žaidėjas
Teisėjas
Žaidėjo judėjimas

(A)

Kamuolio judėjimas

Po komandos draugo (A) bandymo smūgiuoti į vartus kamuolys atšoka nuo
vartininko, o žaidėjas (B), nesantis nuošalėje, sužaidžia kamuoliu. Kitas tos
komandos žaidėjas (C), esantis nuošalėje, nebaudžiamas, nes nepalietė
kamuolio ir todėl neįgijo pranašumo.
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Įgyjamas pranašumas (būnant nuošalėje)
(GK)

13
Offside
offence

(B)

Vartininkas (GK)
Gynėjas
Atakuojančios komandos žaidėjas

(A)

Teisėjas
Žaidėjo judėjimas
Kamuolio judėjimas

Po atakuojančios komandos žaidėjo (A) bandymo smūgiuoti į vartus kamuolys
nuo varžovo gynėjo atšoka ar nukrypsta kitam atakuojančios komandos
žaidėjui (B), kuris sužaidžia kamuoliu ar jį paliečia ir todėl turi būti
baudžiamas, kadangi smūgio į vartus metu buvo nuošalėje.
Įgyjamas pranašumas (būnant nuošalėje)
(GK)

14
Not offside
offence

(B2)

(C)
Vartininkas (GK)
Gynėjas

(B1)

Atakuojančios komandos žaidėjas
Teisėjas

(A)

Žaidėjo judėjimas
Kamuolio judėjimas

Atakuojančios komandos žaidėjas (C) yra nuošalėje ir nedaro jokios įtakos
varžovui, kai jo komandos draugas (A) perduoda kamuolį žaidėjui (B1),
nesančiam nuošalėje. Šis žaidėjas (B1) su kamuoliu bėga link varžovų komandos
vartų (B2) ir tada perduoda kamuolį komandos draugui (C). Atakuojantis žaidėjas
(C) negali būti baudžiamas, nes kamuolio perdavimo metu nebuvo nuošalėje.
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5. Pagalba traumuotam žaidėjui po geltonos ar raudonos kortelės
Anksčiau traumą patyręs žaidėjas, kuriam į aikštę buvo pakviesti gydytojai,
prieš atnaujinant žaidimą turėjo palikti aikštės ribas. Tai gali būti nesąžininga,
kadangi atnaujinus žaidimą prasižengusi ir varžovą traumavusi komanda įgyja
kiekybinį pranašumą.

Tačiau ši nuostata buvo įvesta todėl, kad žaidėjai dažnai nesportiškai naudojosi
šiuo taisyklių reikalavimu taktiniais sumetimais, vilkindami laiką atnaujinant
žaidimą.
 ad tarp šių nesąžiningų situacijų būtų išlaikyta pusiausvyra, IFAB nusprendė,
K
jog tais atvejais, kai prasižengęs prieš varžovą žaidėjas įspėjamas arba
pašalinamas, traumuotam žaidėjui pagalba gali būti greitai suteikta ir aikštėje.
I š principo gydymas neturėtų trukti ilgiau negu įprastinė procedūra, kai
komandos medicinos personalas įžengia į aikštę suteikti pagalbos. Esminis
skirtumas: teisėjas nebereikalauja, kad traumuotas žaidėjas ir medicinos
personalas paliktų aikštės ribas, – dabar jis turi teisę žaidėją palikti aikštėje, o
medicinos personalas suteikia pagalbą ir tuomet palieka aikštės ribas.
S iekiant užtikrinti, kad traumuotas žaidėjas nesinaudotų šiomis nuostatomis
nesąžiningais taktiniais laiko vilkinimo tikslais, teisėjams patariama:

• b
 ūti budriems ir atsižvelgti į rungtynių situaciją bei galimas taktines laiko
vilkinimo priežastis;
• informuoti traumuotą žaidėją, kad medicininė pagalba turi būti suteikta greitai;
• duoti signalą, leidžiantį į aikštę įeiti medicinos personalui (ne „neštuvai“), ir
esant galimybei jiems priminti, kad pagalba turi būti suteikta greitai.
Kai teisėjas nusprendžia atnaujinti žaidimą:

• medicinos personalas palieka aikštę, o žaidėjas lieka joje, arba
• žaidėjas taip pat palieka aikštę dėl tolesnio gydymo (signalas „neštuvai“ gali
būti būtinas).
 endra rekomendacija: žaidimui atnaujinti neturėtų būti sugaišta ilgiau kaip
B
20–25 sekundės nuo to momento, kai visi buvo pasirengę atnaujinti žaidimą.

Visas laikas, prarastas sustabdžius žaidimą, turi būti pridedamas papildomai.
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