Zmeny v pravidlách futsalu
(na základe Obežníka FIFA č. 1432 z 30.06.2014)
Rozhodnutie o zmenách Pravidiel futsalu je pre
konfederácie a členské asociácie záväzné a účinné od 02. Júla 2014.

Pravidlo 3
Postup pri striedaní (pôvodný text je prečiarknutý)
Striedanie môže byť vykonané kedykoľvek, či už je lopta v hre alebo mimo hry. Pri striedaní hráčov
musia byť dodržané tieto podmienky:
 /.../
 náhradník na hraciu plochu vstúpi cez zónu určenú na striedanie
 striedanie je dokončené vstupom náhradníka na hraciu plochu cez zónu určenú na striedanie
 /.../
******************************************
Postup pri striedaní (nový text je zvýraznený nahrubo)
Striedanie môže byť vykonané kedykoľvek, či už je lopta v hre alebo mimo hry. Pri striedaní hráčov
musia byť dodržané tieto podmienky:
 /.../
 náhradník na hraciu plochu vstúpi cezvlastnú zónu určenú na striedanie
 striedanie je dokončené vstupom náhradníka na hraciu plochu cezvlastnú zónu určenú na
striedaniepo tom, ako odovzdá rozlišovačku hráčovi, ktorý ho strieda okrem prípadu, iba ak
striedaný hráč opustí hraciu plochu v inej zóne z akéhokoľvek dôvodu uvedeného
v Pravidlách futsalu. V tomto prípade odovzdá striedaný hráč rozlišovačku tretiemu
rozhodcovi
 /.../
Dôvod zmeny
Precizovanie postupu pri striedaní v súlade s postupmi, ktoré sa používajú v medzinárodných
súťažiach. Používanie rozlišovačky pri kontrole postupu striedania hráčov zjednodušilo postup
a pomohlo predchádzať udeľovaniu žltých kariet.

Pravidlo 3 (VÝKLAD PRAVIDIEL FUTSALU A NÁVODY PRE ROZHODCOV)
Náhradníci(pôvodný text je prečiarknutý)
Ak náhradník vstúpi na hraciu plochu, pričom striedanie nebolo vykonané správne a jeho mužstvo tak
má väčší počet hráčov, rozhodcovia s pomocou ich asistentov musia dodržiavať nasledovné postupy:
 Rozhodcovia musia prerušiť hru, pričom však môžu uplatniť výhodu v hre
 Rozhodcovia napomenú náhradníka za nešportové správanie, ak má jeho mužstvo viac hráčov
alebo za porušenie pravidla o striedaní hráčov, ak striedanie bolo vykonané nesprávne
 Rozhodcovia náhradníka vylúčia, pokiaľ zabráni súperovi v dosiahnutí gólu resp. zmarí vyloženú
gólovú príležitosť. Pokiaľ náhradník vykonal striedanie nesprávne, hrá následne jeho mužstvo s
redukovaným počtom hráčov (o jedného hráča menej). Pokiaľ tento hráč vstúpi na hraciu plochu
(je teda považovaný za hráča naviac), jeho mužstvo pokračuje s nezmeneným počtom hráčov

******************************************
Náhradníci(nový text)
/.../
 Rozhodcovia náhradníka vylúčia, pokiaľ zabráni súperovi v dosiahnutí gólu resp. zmarí
vyloženú gólovú príležitosť. Počet hráčov jeho mužstva sa zmenší bez ohľadu na to, či ide
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o porušenie pravidiel o striedaní alebo či jeho mužstvo hralo s hráčom naviac, pričom
v tomto prípade v nadväznosti na vylúčenie náhradníka musí niektorý z jeho spoluhráčov
opustiť hraciu plochu a jeho mužstvo hrá s jedným hráčom menej. Nový hráč sa
identifikuje a špecifikuje v súlade s časťou Pravidla 3 „Vylúčení hráči a náhradníci“.
Dôvod zmeny
Náhradník, ktorý zabráni dosiahnutiu gólu (čo sa považuje za obzvlášť nešportové správanie), môže
mať značný vplyv na výsledok stretnutia. Nie je preto primerané, aby mužstvo tohto hráča získalo
z porušenia pravidiel benefit. Z tohto dôvodu, jeden hráč mužstva náhradníka (ktorý sa previnil) musí
opustiť hraciu plochu na dobu dvoch minút resp. do momentu, kedy nastala jedna zo situácií
uvedených v časti Pravidla 3 s názvom „Vylúčení hráči a náhradníci“.

Pravidlo 4

Reklama na výstroji
Hráči nesmú odhaľovať spodnú bielizeň, na ktorej sú slogany či reklamy. Základná povinná výstroj
nesmie obsahovať žiadne politické, náboženské ani osobné oznámenia.
Hráč, ktorý si stiahne dres, aby odhalil slogany alebo reklamu, bude potrestaný organizátorom
súťaže. Mužstvo, ktorého hráč má na základnej povinnej výstroji politický, náboženský, či osobný
slogan, alebo oznámenie, bude potrestané organizátorom súťaže alebo FIFA.
******************************************
Reklama na výstroji
Základná povinná výstroj
Základná povinná výstroj nesmie obsahovať žiadne politické, náboženské ani osobné slogany,
vyhlásenia alebo obrázky. Mužstvo hráča, ktorého základná povinná výstroj obsahuje politické,
náboženské alebo osobné slogany, vyhlásenia alebo obrázky, bude sankcionované organizátorom
súťaže alebo FIFA.
Spodná bielizeň
Hráči nesmú nosiť spodnú bielizeň s politickými, náboženskými alebo osobnými sloganmi,
vyhláseniami alebo obrázkami, ako aj reklamu inú ako logo výrobcu.
Hráči alebo mužstvá nosiace spodnú bielizeň s politickými, náboženskými alebo osobnými sloganmi,
vyhláseniami alebo obrázkami, ako aj reklamou inou ako logo výrobcu, bude sankcionované
organizátorom súťaže alebo FIFA.
Dôvod zmeny
Prispôsobiť text v súlade so schválenými zmenami IFAB (International Football Association Board) na
zasadnutí v marci 2014.

Pravidlo 4 (VÝKLAD PRAVIDIEL FUTSALU A NÁVODY PRE ROZHODCOV)
Iná výstroj (nový text je zvýraznený nahrubo)
Hráč môže používať aj inú výstroj ako základnú, ale iba ak ho chráni fyzicky a nepredstavuje
nebezpečenstvo pre neho alebo iných hráčov.
Všetky časti oblečenia alebo výstroje, ktoré nie sú súčasťou základnej výstroje, musia rozhodcovia
skontrolovať a posúdiť, či nie sú nebezpečné.
Rôzne moderné druhy ochrannej výstroje, ako napríklad ochrana hlavy, maska na tvári, chránič
kolena alebo ramena musia byť vyrobené z mäkkého vyplneného materiálu. Takáto doplnková výstroj
nie je považovaná za nebezpečnú a je povolená.
Ak sa používa prikrývka (ochrana) hlavy, musí:
 byť čierna alebo rovnakej farby ako hlavná farba dresu (za predpokladu, že hráči mužstva
nosia rovnakú farbu);
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 dodržiavať profesionálny vzhľad hráčskej výstroje;
 byť oddelená od dresu;
 byť bezpečná a nesie predstavovať akékoľvek riziko pre príslušného hráča alebo iných
hráčov (napríklad upevnením okolo krku);
 nesmie mať akékoľvek výčnelky.
/.../
Dôvod zmeny
Prispôsobiť text v súlade so schválenými zmenami IFAB (International Football Association Board) na
zasadnutí v marci 2014.

Pravidlo 8
Rozhodcovská lopta(pôvodný text je prečiarknutý)
/.../
Porušenia a sankcie
Rozhodcovská lopta sa musí opakovať na tom istom mieste, kde bola vykonaná prvýkrát:
 ak sa hráč dotkne lopty pred tým, než sa lopta dotkne zeme
 ak pred dotykom lopty so zemou dôjde k porušeniu iného pravidla.
Ak sa lopta dostane do bránky priamo po dotyku s povrchom hracej plochy a následnom zahratí
alebo dotyku hráčom:
 ak je lopta kopnutá priamo do súperovej bránky, nariadi sa hod od bránky
 ak je lopta kopnutá priamo do vlastnej bránky, nariadi sa rohový kop
******************************************
Rozhodcovská lopta(nový text je zvýraznený nahrubo)
/.../
Porušenia a sankcie
Rozhodcovská lopta sa musí opakovať na tom istom mieste, kde bola vykonaná prvýkrát:
 ak sa hráč dotkne lopty pred tým, než sa lopta dotkne zeme
 ak lopta opustí hraciu plochu po kontakte s podlahou bez dotyku hráča
 ak pred dotykom lopty so zemou dôjde k porušeniu iného pravidla.
Ak hráč po tom, čo sa lopta dotkla podlahy, ju kopne iba jeden krát do niektorej z bránok a:
 lopta sa dostane priamo do súperovej bránky, nariadi sa hod od bránky
 lopta sa dostane priamo do vlastnej bránky, nariadi sa kop z rohu v prospech súpera.
Ak hráč po tom, čo sa lopta dotkla podlahy, ju kopne opakovane do niektorej z bránok a:
 lopta sa dostane do niektorej z bránok, je dosiahnutý gól.
Dôvod zmeny
Vylepšiť text a predísť nedorozumeniam.

Pravidlo 12 (VÝKLAD PRAVIDIEL FUTSALU A NÁVODY PRE ROZHODCOV)
Priestupky spáchané proti brankárom (starý text)
/.../
Nadviazanie na hru
 Nepriamy voľný kop z miesta, kde došlo k priestupku (pozri Pravidlo 13 - pozícia pri voľnom kope),
okrem prípadu, ak útočník skočil, vrazil alebo udrel brankára nedbanlivým alebo bezohľadným
spôsobom alebo použitím neprimeranej sily, kde rozhodcovia bez ohľadu na disciplinárny postup,
ktorí vykonajú, musia nadviazať na hru priamym voľným kopom z miesta, kde došlo k priestupku
(pozri Pravidlo 13 - pozícia pri voľnom kope).
******************************************
Priestupky spáchané proti brankárom (nový text je zvýraznený nahrubo)
/.../
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Nadviazanie na hru
 Ak bola hra prerušená z dôvodu spáchania niektorého z priestupkov uvedených vo vyššie
uvedenom odseku voči brankárovi a rozhodcovia nemôžu uplatniť výhodu v hre a z tohto
dôvodu prerušia hru, na hru nadviažu nepriamym voľným kopom z miesta, kde došlo k
priestupku (pozri Pravidlo 13 - pozícia pri voľnom kope), okrem prípadu, ak útočník skočil, vrazil
alebo udrel brankára nedbanlivým alebo bezohľadným spôsobom alebo použitím neprimeranej
sily, kde rozhodcovia bez ohľadu na disciplinárny postup, ktorí vykonajú, musia nadviazať na hru
priamym voľným kopom z miesta, kde došlo k priestupku (pozri Pravidlo 13 - pozícia pri voľnom
kope).
Dôvod zmeny
Vylepšiť text a predísť nedorozumeniam.

Pravidlo 15 (VÝKLAD PRAVIDIEL FUTSALU A NÁVODY PRE ROZHODCOV)
Postupy – priestupky (pôvodný text je prečiarknutý)
/.../
Ak lopta prejde do súperovej bránky priamo po vykonaní kopu z autu, rozhodcovia nariadia hod od
bránky.
Ak lopta prejde po vykonaní kopu z autu priamo do bránky mužstva, ktoré kop z autu vykonávalo,
rozhodcovia nariadia vykonať kop z rohu pre súpera.
Ak sa lopta nedostane na hraciu plochu, mužstvo zahrá kop z autu znova z tej istej pozície, za
predpokladu, že kop z autu bol vykonaný v súlade s postupom jeho zahrania, pričom však počítanie
štyroch sekúnd pokračuje od momentu, kedy došlo k jeho prerušeniu, a to momentom, kedy je
mužstvo zahrávajúce kop z autu pripravené ho znova vykonať. Ak kop z autu nebol vykonaný
v súlade s postupom jeho správneho vykonania, zahrá ho mužstvo súpera.
/.../
******************************************
Postupy – priestupky (nový text je zvýraznený nahrubo)
/.../
Ak lopta prejde do súperovej bránky priamo po vykonaní kopu z autu, rozhodcovia nariadia hod od
bránky.
Ak lopta prejde po vykonaní kopu z autu priamo do bránky mužstva, ktoré kop z autu vykonávalo,
rozhodcovia nariadia vykonať kop z rohu pre súpera.
Ak sa lopta nedostane na hraciu plochu po kope z autu, rozhodcovia nariadia kop z autu
v prospech mužstva súpera.
/.../
Dôvod zmeny
Pravidlo 15 určuje podmienku, že hráč má 4 sekundy na správne vykonanie kopu z autu; ak sa lopta
nedostane na hraciu plochu, kop z autu nebol správne vykonaný v priebehu 4 sekúnd a preto došlo
k porušeniu tohto pravidla.

POSTUPY PRE URČENIE VÍŤAZA STRETNUTIA ALEBO SPÔSOB DOMA-A-VONKU
/.../
Predĺženie hracej doby (starý text)
Pravidlá súťaže môžu stanoviť, že zápas bude predĺžený o ďalšie dva rovnaké polčasy
nepresahujúce päť minút. Uplatnia sa podmienky Pravidla 8.

/.../
******************************************
/.../
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Predĺženie hracej doby (starý text)
Pravidlá súťaže môžu stanoviť, že zápas bude predĺžený o ďalšie dva rovnaké polčasy
nepresahujúce tri alebo päť minút každý. Uplatnia sa podmienky Pravidla 8.Pravidlá súťaže musia
upravovať presné trvanie oboch polčasov predĺženia.

/.../
Dôvod zmeny
Za účelom predísť hraniu iba jedného polčasu predĺženia (ako opozícia voči dvom polčasom)
a v záujme poskytnutia čo možno najväčšej flexibility organizátorom súťaží, je umožnené v pravidlách
súťaže určiť kratší polčas predĺženia (dva povinné polčasy po 3 alebo 5 minút každý).

POSTUPY PRE URČENIE VÍŤAZA STRETNUTIA ALEBO SPÔSOB DOMA-A-VONKU
/.../
Kopy zo značky pokutového kopu (pôvodný text je prečiarknutý)
Pravidlá súťaže môžu stanoviť vykonanie kopov zo značky pokutového kopu podľa postupu
uvedeného nižšie.
Postup
/.../
 Za podmienok uvedených nižšie vykonajú obe mužstvá po piatich kopoch zo značky pokutového
kopu
 Obe mužstvá sa pri realizácii piatich kopov zo značky pokutového kopu pravidelne striedajú
Keď pred vykonaním piatich kopov zo značky pokutového kopu dosiahlo jedno z mužstiev viac
gólov než mužstvo druhé a druhé mužstvo už nemôže dosiahnuť rovnaký počet aj pri prípadnom
vykonaní všetkých piatich kopov, ďalšie sa kopy nevykonávajú
 Keď po vykonaní piatich kopov zo značky pokutového kopu dosiahli obe mužstvá rovnaký počet
gólov alebo nedosiahli žiadne góly, bude vykonávanie kopov zo značky pokutového kopu
pokračovať po jednom kope až do okamihu, keď po vykonaní rovnakého počtu kopov jedno
z mužstiev dosiahne o gól viac ako mužstvo druhé
/.../
******************************************
Kopy zo značky pokutového kopu (nový text je zvýraznený nahrubo)
Pravidlá súťaže môžu stanoviť vykonanie kopov zo značky pokutového kopu podľa postupu
uvedeného nižšie.
Postup
/.../
 Za podmienok uvedených nižšie vykonajú obe mužstvá po troch kopoch zo značky pokutového
kopu
 Obe mužstvá sa pri realizácii troch kopov zo značky pokutového kopu pravidelne striedajú
Keď pred vykonaním troch kopov zo značky pokutového kopu dosiahlo jedno z mužstiev viac
gólov než mužstvo druhé a druhé mužstvo už nemôže dosiahnuť rovnaký počet aj pri prípadnom
vykonaní všetkých troch kopov, ďalšie sa kopy nevykonávajú
 Keď po vykonaní troch kopov zo značky pokutového kopu dosiahli obe mužstvá rovnaký počet
gólov alebo nedosiahli žiadne góly, bude vykonávanie kopov zo značky pokutového kopu
pokračovať po jednom kope až do okamihu, keď po vykonaní rovnakého počtu kopov jedno
z mužstiev dosiahne o gól viac ako mužstvo druhé
/.../
Dôvod zmeny
Ak je určené, že stretnutie musí mať víťaza, dĺžka stretnutia sa môže extrémne predĺžiť
prostredníctvom predĺženia hracej doby a kopov zo značky pokutového kopu. Niekedy preto môže
stretnutie trvať viac ako dve hodiny, čo nie je ideálne ani pre účastníkov stretnutia, ani divákov
v hľadisku alebo pri TV. Z tohto dôvodu sa zredukoval počet kopov z piatich na tri.
Preložil a spracoval: JUDr. Lukáš Peško
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