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Sezon IV - 2008/2009

ZAWODNICY
W zawodach biorą udział dwie druŜyny, z których kaŜda składa się z nie więcej niŜ pięciu
zawodników, jeden z nich jest bramkarzem.
WYMIANA ZAWODNIKÓW
Wymiana zawodników moŜe być przeprowadzona podczas kaŜdych zawodów w oparciu o przepisy
gry.
Maksymalna ilość zawodników rezerwowych wynosi 10.
Ilość zmian podczas meczu jest nieograniczona. Zawodnik, który został zmieniony moŜe powrócić
na boisko jako rezerwowy zmieniający innego zawodnika.
Zmiana zawodników następuje w czasie przerwy w grze z zachowaniem następujących warunków:
- zawodnik opuszczający boisko musi przekroczyć linie boczną w obrębie strefy zmian jego
druŜyny,
- zawodnik wchodzący na boisko musi uczynić to równieŜ w obrębie strefy zmian, ale nie wcześniej
niŜ zawodnik schodzący przekroczy całkowicie linię boczną,
- zmiana jest dokonana, gdy zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko, od tego momentu staje się on
zawodnikiem grającym, a zawodnik, którego zastąpił przestaje nim być,
- zmiana jest przedmiotem władzy i jurysdykcji sędziów zarówno zgłoszona sędziemu jak i nie.
Bramkarz moŜe zamienić się miejscami z zawodnikiem z pola.
JeŜeli podczas przeprowadzania zmiany, zawodnik rezerwowy wejdzie na pole gry zanim zawodnik
schodzący je opuści:
- gra winna być przerwana,
- zawodnik schodzący jest ponaglany do opuszczenia boiska,
- zawodnik rezerwowy zostaje napomniany (Ŝółta kartka),
- grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim przyznanym druŜynie przeciwnej z miejsca gdzie była
piłka w chwili przerwania gry. JeŜeli miało to miejsce w polu karnym rzut wolny pośredni naleŜy
wykonać z linii pola karnego najbliŜej miejsca połoŜenia piłki w chwili przerwania gry.
JeŜeli podczas przeprowadzania zmiany zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko lub zawodnik
schodzący opuści je poza własną strefą zmian:
- gra winna być przerwana,
- winny zawodnik zostanie napomniany (Ŝółta kartka),
- gra zostanie wznowiona rzutem wolnym pośrednim przyznanym druŜynie przeciwnej z miejsca, w
którym znajdowała się piłka w chwili przerwania gry. JeŜeli miało to miejsce w polu karnym rzut
wolny pośredni naleŜy wykonać z linii pola karnego najbliŜej miejsca połoŜenia piłki w chwili
przerwania gry.
Rozstrzygnięcie 1
W chwili rozpoczęcia gry, kaŜda druŜyna musi liczyć, co najmniej pięciu zawodników.
Rozstrzygnięcie 2
JeŜeli w przypadku wykluczeń zawodników (włączając bramkarza) druŜyna liczy mniej niŜ 3
zawodników grę naleŜy zakończyć.

BEZPIECZEŃSTWO
Zawodnikowi nie wolno uŜywać ubioru lub nosić czegokolwiek (szczególnie biŜuterii), co
stanowiłoby zagroŜenie dla niego samego lub innego zawodnika.
PODSTAWOWY UBIÓR (WYPOSAśENIE)
Do podstawowego, obowiązkowego ubioru zawodnika naleŜą:
- koszulka,
- spodenki - jeŜeli zawodnik nosi spodenki termiczne, muszą one być tego samego koloru, co
główny kolor spodenek,
- skarpety,
- ochraniacze,
- obuwie - zezwala się na uŜywanie wyłącznie obuwia płóciennego lub treningowego z miękkiej
skóry z podeszwą z gumy lub innego podobnego materiału ( wg obowiązujących przepisów
kierownika hali). UŜywanie obuwia jest obowiązkowe,
- numery na koszulkach muszą być kontrastującego koloru
Ochraniacze
muszą być całkowicie zakryte przez skarpety (getry),
- muszą być wykonane z odpowiedniego materiału (guma, plastik lub podobne tworzywa),
- muszą zapewniać odpowiedni stopień ochrony.
Zawodnicy nie uŜywający ochraniaczy, nie mogą wnosić uwag dot. kontuzji ( własna
odpowiedzialność)
Bramkarze
- mogą nosić długie spodnie,
- ich ubiór musi odróŜniać się kolorystycznie od ubioru innych zawodników i sędziów.
JeŜeli zawodnik z pola zastępuje bramkarza, koszulka bramkarska, którą załoŜy musi mieć na
plecach jego własny numer.
Za kaŜde naruszenie przepisów tego artykułu:
- winnemu zawodnikowi sędzia poleca opuszczenie pola gry w celu poprawienia lub uzupełnienia
swojego ubioru,
- zawodnik ten nie moŜe powrócić na pole gry zanim sędzia po sprawdzeniu ubioru na to nie
zezwoli,
- zawodnik moŜe powrócić na boisko tylko podczas przerwy w grze.

CZAS TRWANIA GRY
CZĘŚCI CZCZZZZGRY
Czas trwania gry składa się z dwóch równych części po 20 minut. Czas ten jest kontrolowany przez
sędziego czasowego.
Czas jest zatrzymywany przez sędziego czasowego podczas ostatniej minuty meczu.
Czas trwania kaŜdej połowy meczu winien być przedłuŜony, aby umoŜliwić wykonanie
ewentualnego rzutu karnego.
DruŜyny mają prawo do jednej 1 - minutowej przerwy podczas kaŜdej połowy meczu z
zastosowaniem następujących zasad:
- trenerzy kaŜdej druŜyny oraz kapitanowie są upowaŜnieni do zgłaszania chęci uzyskania przerwy
trwającej 1 minutę,
- przerwa taka moŜe być udzielona w kaŜdej chwili z zastrzeŜeniem, Ŝe druŜyna ubiegająca się o
nią jest w posiadaniu piłki (np. rzut wolny, rzut roŜny lub rzut z autu),
- sędzia czasowy sygnalizuje pozwolenie na, przerwę, gdy piłka jest poza grą za pomocą gwizdka
lub innego sygnału dźwiękowego róŜniącego się od uŜywanych przez sędziów,
- kiedy przerwa jest przyznana zawodnicy muszą pozostać na polu gry. JeŜeli chcą oni uzyskać
instrukcje od trenera, to ich przekazanie moŜe odbyć się przy linii bocznej na wysokości ławek
rezerwowych. Osoba udzielająca instrukcji nie moŜe wchodzić na boisko.
- druŜyna, która nie wykorzystała przysługującej 1 - minutowej przerwy w grze w pierwszej połowie
jest uprawniona tylko do jednej przerwy podczas drugiej połowy meczu.
Przerwa między pierwszą a drugą połową meczu nie moŜe przekroczyć 5 minut.
ROZSTRZYGNIĘCIA INTERNATIONAL F.A. BOARD
Rozstrzygnięcie 1
JeŜeli sędzia czasowy jest nieobecny, trener zgłasza chęć przerwy 1 - minutowej do sędziego na
boisku.
Rozstrzygnięcie 2
Prawo do przerwy 1 - minutowej nie dotyczy dogrywki.
USTALENIE STRON POLA
Przed rozpoczęciem gry sędzia przeprowadza losowanie poprzez podrzucenie monety.
DruŜyna wygrywająca losowanie wybiera, na którą bramkę atakuje podczas pierwszej połowy
meczu.
DruŜyna, która przegrała losowanie rozpoczyna grę.
DruŜyna wygrywająca losowanie rozpoczyna drugą połowę meczu.
W drugiej połowie zawodów druŜyny zmieniają połowy pola gry i atakują przeciwne bramki.
ROZPOCZĘCIE GRY
Rozpoczęcie gry jest sposobem zaczęcia i wznowienia gry:
- przy rozpoczęciu zawodów,
- po zdobyciu bramki,
- przy rozpoczęciu drugiej połowy meczu,
- przy rozpoczęciu kaŜdej połowy dogrywki, o ile taka jest przewidziana.
Wykonanie:
- wszyscy zawodnicy zajmują miejsca na własnej połowie boiska,
- zawodnicy druŜyny nie wykonującej rozpoczęcia gry znajdują się w odległości, co najmniej 3
metry od piłki, aŜ do chwili, gdy ta znajdzie się w grze,
- piłka leŜy nieruchomo na punkcie środkowym pola gry,
- sędzia daje sygnał gwizdkiem,
- piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta i porusza się do przodu,
- wykonawca nie moŜe zagrać jej ponownie zanim nie zostanie dotknięta przez innego zawodnika.
Po zdobyciu bramki, grę wznawia druŜyna przeciwna
Naruszenia / sankcje
JeŜeli zawodnik rozpoczynający grę dotknie piłkę zanim zostanie zagrana przez innego zawodnika
- zarządza się rzut wolny pośredni dla druŜyny przeciwnej z miejsca przewinienia.
JeŜeli to przewinienie popełniono na polu karnym druŜyny przeciwnej, rzut wolny pośredni

wykonuje się z linii pola karnego najbliŜej miejsca przewinienia.
Za kaŜde inne naruszenie przepisów gry związane z wykonaniem rozpoczęcia gry - rozpoczęcie
gry naleŜy powtórzyć.
RZUT SĘDZIOWSKI
Rzut sędziowski jest sposobem wznowienia gry po chwilowej przerwie w grze, której zarządzenie
sędzia uzna za konieczne z kaŜdego powodu nie wymienionego gdziekolwiek indziej w przepisach
gry w piłkę noŜną.
Wykonanie
Sędzia opuszcza trzymaną w ręce piłkę w miejscu, gdzie znajdowała się ona w chwili przerwania
gry. JeŜeli nastąpiło to w obrębie pola karnego rzut sędziowski naleŜy wykonać z linii pola karnego
najbliŜej miejsca, gdzie piłka znajdowała się w chwili przerwania gry.
Piłka jest w grze gdy dotyka podłoŜa.
Naruszenia/sankcje
Rzut sędziowski naleŜy powtórzyć:
- jeśli piłka została dotknięta przez zawodnika zanim dotknęła podłoŜa,
- jeśli piłka, po dotknięciu podłoŜa opuszcza pole gry, zanim dotknął ją którykolwiek z zawodników.

GRA NIEDOZWOLONA I NIESPORTOWE ZACHOWANIE
RZUT WOLNY BEZPOŚREDNI
Rzut wolny bezpośredni jest przyznany druŜynie przeciwnej, jeŜeli zawodnik popełni jedno
z następujących sześciu przewinień w sposób uznany przez sędziego za nierozwaŜny, lekkomyślny
lub przy uŜyciu nieproporcjonalnej siły:
- kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,
- podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi,
- skacze na przeciwnika,
- atakuje (nawet barkiem) przeciwnika,
- uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika,
- popycha przeciwnika.
Rzut wolny bezpośredni jest równieŜ przyznawany druŜynie przeciwnej, jeŜeli zawodnik popełni jedno
z następujących przewinień:
- przytrzymuje przeciwnika,
- pluje na przeciwnika,
- za pomocą wślizgu atakuje piłkę będącą w posiadaniu (lub usiłującego ją zagrać) przeciwnika
(oprócz bramkarza we własnym polu karnym),
- rozmyślnie dotyka piłkę ręką (oprócz bramkarza we własnym polu karnym).
Rzut wolny wykonuje się z - miejsca przewinienia.
PowyŜsze przewinienia (faule) są akumulowane.
RZUT KARNY
Rzut karny przyznaje się, jeŜeli jedno z powyŜszych przewinień (p. "Rzut wolny bezpośredni")
zostaje popełnione przez zawodnika w jego własnym polu karnym, niezaleŜnie od połoŜenia piłki
zakładając, Ŝe w momencie przewinienia piłka była w grze.
RZUT WOLNY POŚREDNI
Rzut wolny pośredni jest przyznawany druŜynie przeciwnej, jeŜeli bramkarz popełnia jedno z
następujących przewinień:
- po uwolnieniu piłki ze swego posiadania otrzymuje ją z powrotem od współpartnera, jeŜeli wcześniej
nie przekroczyła ona linii środkowej lub nie została zagrana lub dotknięta przez przeciwnika,
- dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera,
- dotyka lub zagrywa piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z rzutu z autu wykonywanego
przez współpartnera,
- dotyka lub prowadzi piłkę rękami albo nogą dłuŜej niŜ 4 sekundy (za wyjątkiem sytuacji, gdy dotyka
lub prowadzi piłkę na połowie przeciwnika).
Rzut wolny pośredni przyznaje się równieŜ druŜynie przeciwnej, jeŜeli zawodnik zdaniem sędziego:

- gra w sposób niebezpieczny,
- celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się (bez zamiaru zagrania piłki),
- przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk,
- popełnia jakikolwiek inne przewinienie nie wymienione wcześniej w Artykule 12, dla którego sędzia
przerwał grę celem napomnienia lub wykluczenia zawodnika.
Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia. JeŜeli było to w polu karnym, rzut wolny
pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliŜej miejsca, gdzie nastąpiło przewinienia.
NARUSZENIA / SANKCJE
Zawodnik musi być napomniany i zobaczyć Ŝółtą kartkę, jeŜeli popełni jedno z następujących
przewinień:
- jest winny niesportowego zachowania,
- słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie,
- uporczywie narusza przepisy gry,
- opóźnia wznowienie gry,
- nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem roŜnym lub rzutem wolnym,
- wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego,
- rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego.
Za jakiekolwiek z powyŜszych przewinień przyznany jest druŜynie przeciwnej rzut wolny pośredni z
miejsca wykroczenia. JeŜeli było to w obrębie pola karnego, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii
pola karnego najbliŜej miejsca przewinienia. Winnemu zawodnikowi naleŜy udzielić napomnienia
zakładając, Ŝe nie popełniono innego, cięŜszego przewinienia.
PRZEWINIENIA - KARNE WYKLUCZENIA Z GRY
Zawodnik musi być wykluczony z gry i zobaczyć czerwoną kartkę, jeŜeli popełni jakiekolwiek z
następujących przewinień:
1) gra brutalnie,
2) pluje na przeciwnika lub inną osobę,
3) zachowuje się wybitnie nie sportowo,
4) uŜywa ordynarnego, obelŜywego, zniewaŜającego języka,
5) pozbawia druŜynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając
piłkę ręką ( nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym),
6) pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki
tego zawodnika popełniając przewinienie karne rzutem wolnym lub rzutem karnym,
7) otrzymuje drugie napomnienie w tym samym meczu.

JeŜeli gra została przerwana celem wykluczenia zawodnika za przewinienie 3 lub 4, a nie popełniono
jakiegokolwiek innego naruszenia przepisów gry, wznawia się ją rzutem wolnym pośrednim
przyznanym druŜynie przeciwnej z miejsca przewinienia. JeŜeli nastąpiło ono w polu karnym, rzut
wolny wykonuje się z linii pola karnego najbliŜej miejsca gdzie nastąpiło przewinienie.
Rozstrzygnięcie 1
Zawodnik wykluczony, nie moŜe powrócić do gry ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych.
Zawodnik rezerwowy moŜe wejść do gry po upływie 2 minut od wykluczenia współpartnera o ile
wcześniej nie utraci bramki.
W takim przypadku:
- jeŜeli 4 zawodników gra przeciwko 5 i tracą bramkę, mogą uzupełnić skład,
- jeŜeli obie druŜyny mają po 4 zawodników i pada bramka - obie uzupełniają skład,
- jeŜeli 3 zawodników gra przeciwko 4 lub 5 i traci bramkę - mogą uzupełnić skład tylko o 1
zawodnika,
- jeŜeli obie druŜyny mają po 3 zawodników i pada bramka - obie uzupełniają skład o 1 zawodnika,
- jeŜeli druŜyna grająca w osłabieniu strzela bramkę, nie uzupełnia składu przed upływem 2 minut od
chwili wykluczenia zawodnika.
Uzupełnienie składu wymaga zgody sędziego czasowego, a w razie jego braku, drugiego sędziego i
moŜe nastąpić tylko w przerwie

RZUTY WOLNE
RODZAJE RZUTÓW WOLNYCH
Rzutami wolnymi są zarówno rzuty bezpośrednie, jak i pośrednie.
Podczas wykonywania rzutów wolnych pośrednich jak i bezpośrednich piłka musi leŜeć nieruchomo,
a po wykonaniu rzutu zawodnikowi, który go wykonywał, nie wolno jej powtórnie dotknąć, chyba, Ŝe
została ona dotknięta przez innego zawodnika.

RZUT WOLNY BEZPOŚREDNI
JeŜeli z rzutu wolnego bezpośredniego kopnięta piłka bezpośrednio wpadnie do bramki przeciwnika bramka jest uznana.

RZUT WOLNY POŚREDNI
Bramka moŜe być zdobyta jedynie wtedy, gdy będąca w grze piłka przed wpadnięciem do bramki
dotknie innego zawodnika.

MIEJSCE WYKONANIA RZUTU WOLNEGO
- wszyscy przeciwnicy muszą pozostać w odległości, co najmniej 5 metrów od piłki zanim będzie w
grze,
- piłka jest wprowadzona do gry, gdy zostanie kopnięta i poruszy się.

NARUSZENIA / SANKCJE
JeŜeli podczas wykonywania rzutu wolnego, przeciwnik znajduje się bliŜej od piłki niŜ wymagają
przepisy - rzut wolny naleŜy powtórzyć.
JeŜeli po wprowadzeniu piłki do gry wykonawca rzutu dotyka piłki powtórnie (ale nie ręką), zanim
zostanie dotknięta przez innego zawodnika - zarządza się wykonanie rzutu wolnego pośredniego dla
druŜyny przeciwnej z miejsca przewinienia. JednakŜe, gdy to przewinienie zostało popełnione w
obrębie pola karnego - rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliŜej miejsca
przewinienia.
JeŜeli wykonanie rzutu wolnego trwa dłuŜej niŜ 4 sekundy, to naleŜy przyznać rzut wolny pośredni
druŜynie przeciwnej.

FAULE AKUMULOWANE
- obejmują faule karane rzutami wolnymi bezpośrednimi zgodnie z Artykułem GRA NIEDOZWOLONA
I NIESPORTOWE ZACHOWANIE
Sędzia uniesionym ramieniem sygnalizuje faul, który zalicza się jako faul akumulowany.
WYKONANIE RZUTÓW WOLNYCH
Przy pierwszych pięciu faulach akumulowanych popełnionych przez kaŜdy zespół w czasie jednej
połowy meczu:
- zawodnicy druŜyny przeciwnej mają prawo ustawić mur obronny,
- wszyscy przeciwnicy muszą znajdować się, co najmniej 5 m od piłki zanim zostanie ona
wprowadzona do gry,
- bramka moŜe zostać zdobyta bezpośrednio z rzutu wolnego.
Począwszy od szóstego zarejestrowanego faulu jednej z druŜyn w kaŜdej połowie meczu:
- druŜyna, która go popełniła nie moŜe ustawić muru obronnego,
- zawodnik wykonujący rzut musi być właściwie zidentyfikowany,
- bramkarz musi pozostać we własnym polu karnym w odległości, co najmniej 5 m od piłki,
- wszyscy pozostali zawodnicy muszą pozostawać na boisku poza umowną linią równoległą do linii
bramkowej przechodzącą przez punkt połoŜenia piłki i będącą poza polem karnym. Muszą znajdować
się, co najmniej 5 m od piłki i nie mogą przeszkadzać wykonawcy rzutu wolnego. śaden zawodnik nie
moŜe przekroczyć wspomnianej umownej linii zanim piłka nie zostanie zagrana.
Wykonanie:
- zawodnik wykonujący rzut wolny musi kopnąć piłkę z zamiarem strzelenia bramki i nie moŜe
podawać piłki do innego zawodnika,
- po wykonaniu rzutu wolnego, Ŝaden zawodnik nie moŜe dotknąć piłki zanim nie zostanie dotknięta
przez bramkarza lub odbije się od słupka, poprzeczki albo opuści pole gry,
- Ŝaden rzut wolny nie moŜe być wykonany z odległości mniejszej niŜ 6 m od linii bramkowej. JeŜeli
przewinienie, które zazwyczaj karane jest rzutem wolnym pośrednim zostało popełnione w polu
karnym, rzut wolny wykonuje się z linii pola karnego, najbliŜej miejsca przewinienia,
JeŜeli zachodzi konieczność rozgrywania dogrywki, wszystkie faule z drugiej połowy meczu sumuje
się z popełnionymi w dogrywce.

NARUSZENIA / SANKCJE
Jeśli zawodnik druŜyny broniącej naruszy przepisy tego artykułu:
- rzut wolny będzie powtórzony (jeśli bramka nie zostanie zdobyta),
- rzut wolny nie będzie powtórzony (jeśli bramka zostanie zdobyta).
Jeśli współpartner wykonawcy rzutu naruszy przepisy tego artykułu:

- rzut wolny będzie powtórzony (jeśli bramka zostanie zdobyta),
- rzut wolny nie będzie powtórzony (jeśli bramka nie zostanie zdobyta).
JeŜeli wykonawca rzutu naruszy przepisy po wprowadzeniu piłki do gry:
- sędzia przyzna rzut wolny pośredni druŜynie przeciwnej, z miejsca gdzie nastąpiło naruszenie
przepisów (w przypadku, gdy nastąpiło ono w polu karnym, rzut wolny pośredni zostanie wykonany z
linii pola karnego najbliŜej miejsca przewinienia).

RZUT KARNY
DEFINICJA
Rzut karny przyznaje się przeciwko druŜynie, która w obrębie własnego pola karnego, w czasie, gdy
piłka jest w grze popełni przewinienie karne rzutem wolnym bezpośrednim.
Z rzutu karnego moŜna bezpośrednio zdobyć bramkę.
W celu wykonania rzutu karnego naleŜy przedłuŜyć pierwszą lub drugą połowę meczu oraz kaŜdą
połowę dogrywki.
USTAWIENIE PIŁKI I POZYCJE ZAWODNIKÓW
Piłka:
- leŜy nieruchomo na punkcie karnym.
Wykonawca:
- jest właściwie zidentyfikowany.
Bramkarz druŜyny broniącej:
- pozostaje na własnej linii bramkowej pomiędzy słupkami zwrócony twarzą w kierunku wykonawcy
rzutu, do czasu kopnięcia piłki.
Pozostali zawodnicy znajdują się:
- w obrębie pola gry,
- poza polem karnym,
- za punktem karnym,
- przynajmniej 5 metrów od punktu karnego.
WYKONANIE
- wykonawca rzutu karnego zagrywa piłkę do przodu,
- wykonawca nie moŜe jej zagrać zanim nie zostanie dotknięta przez innego zawodnika,
- piłka jest w grze, jeŜeli zostanie kopnięta i poruszy się do przodu.
Podczas wykonywania rzutu karnego w normalnym czasie gry lub w przedłuŜonym czasie pierwszej,
albo drugiej połowy meczu bramkę uznaje się, jeŜeli piłka przed przejściem pomiędzy słupkami
bramkowymi i poprzeczką - dotknie jednego lub obu słupków, a takŜe zaistnieją łącznie jakiekolwiek z
tych moŜliwości.
NARUSZENIA / SANKCJE
W przypadku, gdy:
Zawodnik druŜyny broniącej naruszy przepisy tego artykułu:
- rzut karny powtarza się, gdy bramka nie zostanie zdobyta,
- rzutu karnego nie powtarza się gdy bramka zostanie zdobyta.

Współpartner wykonawcy rzutu karnego naruszy przepisy tego artykułu:
- rzut karny powtarza się, jeśli bramka zostanie zdobyta,
- rzutu karnego nie powtarza się, jeśli bramka nie zostanie zdobyta.
Wykonawca rzutu karnego naruszy przepisy tego artykułu w czasie, gdy piłka jest w grze:
- druŜynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z miejsca przewinienia. JeŜeli miało to
miejsce w obrębie pola karnego rzut wolny pośredni naleŜy wykonać z linii pola karnego najbliŜej
miejsca przewinienia.

RZUT Z AUTU
DEFINICJA
Rzut z autu jest sposobem wznowienia gry.
Z rzutu z autu nie moŜna bezpośrednio zdobyć bramki.
Rzut z autu przyznaje się dla druŜyny przeciwnej zawodnikowi, który jako ostatni dotknął piłki, z
miejsca gdzie piłka całym swym obwodem, na podłoŜu lub w powietrzu przekroczyła linię boczną lub
uderzyła w sufit.
Rzut z autu wykonuje się z miejsca, w którym piłka opuściła linię boczną.
POŁOśENIE PIŁKI I ZAWODNIKA
Piłka:
- musi nieruchomo leŜeć na linii bocznej,
- moŜe być kopnięta na boisko w dowolnym kierunku.
Wykonawca rzutu z autu:
- w momencie kopnięcia piłki częścią obu stóp znajduje się na linii bocznej lub na zewnątrz linii
bocznej.
Zawodnicy druŜyny przeciwnej:
- znajdują się przynajmniej 5 metrów od miejsca wykonania rzutu.
WYKONANIE
- wykonawca rzutu musi go wykonać w czasie nie dłuŜszym niŜ 4 sekundy od chwili wejścia w
posiadanie piłki,
- wykonawca nie moŜe ponownie zagrać piłki zanim nie zostanie ona dotknięta przez innego
zawodnika,
- piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta lub dotknięta.
SANKCJE KARNE
Rzut wolny pośredni przyznaje się druŜynie przeciwnej, gdy:
- wykonawca rzutu zagrywa piłkę ponownie zanim została zagrana przez innego zawodnika. Rzut
wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia. JeŜeli nastąpiło to w obrębie pola karnego, rzut
wolny pośredni naleŜy wykonać z linii pola karnego najbliŜej miejsca przewinienia.
Rzut z autu powtarza zawodnik druŜyny przeciwnej, gdy:
- zostanie wykonany nieprawidłowo,
- zostanie wykonany z innego miejsca niŜ tego, gdzie piłka przekroczyła linię boczną,
- nie jest wykonany w ciągu 4 sekund od chwili wejścia w posiadanie piłki,
- nastąpi jakikolwiek inne naruszenie przepisów.

RZUT OD BRAMKI

DEFINICJA
Rzut od bramki jest sposobem wznowienia gry.
Bramka nie moŜe być zdobyta bezpośrednio z rzutu od bramki.

RZUT OD BRAMKI PRZYZNAJE SIĘ GDY...
- piłka całym swym obwodem, dotknięta ostatnio przez zawodnika druŜyny atakującej, przekroczy
linię bramkową zarówno po ziemi jak i w powietrzu, a bramka nie zostanie zdobyta (zgodnie z
Artykułem 11).

WYKONANIE
- piłka zostaje wyrzucona przez bramkarza z dowolnego miejsca własnego pola karnego,
- zawodnicy druŜyny przeciwnej pozostają poza polem karnym, aŜ do momentu wprowadzenia piłki
do gry,
- bramkarz nie moŜe zagrać piłki ponownie, zanim nie zostanie zagrana przez innego zawodnika,
- piłka jest w grze, gdy wyrzucona bezpośrednio opuści pole karne.

NARUSZENIA / SANKCJE
JeŜeli piłka nie jest bezpośrednio wyrzucona poza pole karne:
- rzut od bramki naleŜy powtórzyć.
JeŜeli po wprowadzeniu piłki do gry bramkarz dotknie piłki ponownie zanim zostanie dotknięta przez
innego zawodnika:
- druŜynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z miejsca przewinienia. JeŜeli nastąpiło ono
w obrębie pola karnego to rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliŜej miejsca
przewinienia.
JeŜeli po wprowadzeniu piłki do gry, bramkarz otrzymuje piłkę z powrotem od współpartnera (piłka
została zagrana z własnej połowy):
- rzut wolny pośredni przyznaje się druŜynie przeciwnej z linii pola karnego najbliŜej miejsca
przewinienia.

RZUT Z ROGU

DEFINICJA
Rzut z rogu jest sposobem wznowienia gry.
Bramka moŜe być zdobyta bezpośrednio z rzutu z rogu jedynie na druŜynie przeciwnej.
Rzut z rogu przyznaje się, gdy piłka całym swym obwodem ostatnio dotknięta przez zawodnika
druŜyny broniącej, przejdzie linię bramkową po ziemi (podłoŜu) lub w powietrzu i bramka nie zostanie
zdobyta w sposób opisany w Artykule 11.

WYKONANIE
- piłka jest umieszczona wewnątrz pola roŜnego przy najbliŜszym naroŜniku pola gry,
- zanim piłka nie zostanie wprowadzona do gry, przeciwnicy pozostają w odległości, co najmniej 5 m
od niej,
- piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta lub dotknięta,
- wykonawca nie zagrywa piłki po raz drugi, zanim dotknie ją inny zawodnik.

NARUSZENIA / SANKCJE
Rzut wolny pośredni przyznaje się druŜynie przeciwnej, gdy wykonawca rzutu z rogu zagra piłkę po
raz drugi zanim piłka zostanie zagrana przez innego zawodnika.
Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia.
Gdy rzut z rogu nie zostanie wykonany w ciągu 4 sekund od chwili wejścia w posiadanie piłki,
druŜynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z łuku pola roŜnego.
Za kaŜde inne naruszenie przepisów gry tego artykułu:
- rzut z rogu zostaje powtórzony.

