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Правило 1 – Терен за игру 

Стубови врата и пречка морају бити направљени од одговарајућег материјала. 
Морају бити четвртасти, правоугаони, округли, или елиптични или комбинација 
ових облика. 

 
Коментар: конструкција гола сада може бити комбинација различитих 

облика. 
 
 
Правило 4 – Опрема играча 
 

Где се користи ношење технолошких помагала, као део електронског система 
за праћење (EПТС), у утакмицама играним у званичним такмичењима под 
покровитељством ФИФА, конфедерација или националних савеза, организатор 
такмичења мора обезбедити да технологија која је закачена на опрему играча није 
опасна и мора да испуњава један од следећих стандарда: IMS (International Match 
Standard) или FIFA Quality. 

 
 

овај лого се брише 

надаље ово је једини важећи лого 

 



 

 

Правило 10 – Одређивање победника утакмице 

Ударци са тачке за казнени ударац се изводе на крају утакмице, уколико није 
другачије прописано важећим Правилима игре. Упозорења и жути картони изречени 
током утакмице не преносе се у ударце са тачке за казнени ударац. 
 
Коментар: уколико победник утакмице након 90 или 120 минута мора да буде одређен 
казненим ударцима (пеналима), жути картони показани током утакмице се не 
преносе у тај, накнадни, део утакмице. Дакле, уколико играчу буде показан други жути 
картон током извођења пенала за добијање победника (након утакмице), неће бити 
искључен. 
 
 
Правило 11- Офсајд 
 
За играча који у офсајд положају добије лопту од противника који намерно игра 
лоптом, укључујући намерну игру руком не може се сматрати да је извлачио 
предност 
 

Коментар:играч који је у офсајд положају и добије лопту од противника који је 

намерно играо лоптом неће се сматрати да је извлачио предност – тачније да је био у 

офсајду.  (погледати клип 1 који је саставни део материјала и који експлицитно 

објашњава горе наведено). 

 

Правило 12 – Прекршаји и неспортска понашања 

Игра руком - У циљу прецизнијег дефинисања игре лопте руком, горња граница руке 
је равна са дном пазуха. 
 

Коментар: Дијаграм на наредној страни илуструје измену у Правилима игре. 

Део обојен зеленом дозвољено, део обојен црвеном бојом – игра руком. 

Практична примена овог правила се може видети на клипу 4. 

 



 

 

 

 

 



 Наставак правило 12  – Игра руком 

 

Уколико играча погоди лопта у руку а одмах затим  он или његов саиграч 
постигну погодак или створе прилику за постизање поготка биће досуђен директан 
слободан ударац за противника. 
 

Коментар: не може се дозволити да екипа постигне погодак или дође у прилику за 

постизање поготка уколико је непосредно пре тога играч екипе која напада имао 

контакт лопте с руком, макар и случајан. (видети клип 2). 

 

Насупрот горе наведеном није прекршај ако након случајног играња руком 
лопта пређе  одређену дистанцу  (продор или дриблинг) и / или има неколико фаза 
игре пре него што дође до поготка или прилике за постизање поготка. 
 

Коментар: уколико играч случајно одигра руком, а његова екипа након тога одређено 

време има посед лопте или лопта пређе одређену дистанцу, или буде неколико 

одигравања међу играчима те екипе, неће се сматрати да је начињен прекршај. 

(видети клип 3). 

 

Уколико вратар (голман) одигра лоптом  два пута  заредом након наставка игре 

(слободан ударац, ударац са врата), биће му показана и дисциплинска мера уколико 

је спречио обећавајући напад (жути картон) или очигледну прилику за постизање 

поготка (црвени картон).  (видети клип 5). 

Играчу који, приликом спуштања лопте, не поштује предвиђену дистанцу од 4 

метра биће показан жути картон ( видети клип 8). 

Уколико судија дозволи предност или дозволи брзо извођење слободног ударца, 

због заустављања обећавајућег напада, играчу неће бити показан жути картон. 

(видети клипове 6 и 7). 

 

 

 

 



Правило 14 – Казнени ударац 

 

Уколико вратар (голман) раније изађе са линије гола приликом извођења 

казненог ударца, а  извођач не постигне погодак, промаши или се лопта одбије од 

стативе или пречке (нема одбране голмана), пенал неће бити поновљен осим 

уколико кретња голмана није јасно утицала на извођача пенала. (видети клип 9). 

Уколико вратар изађе раније са линије гола код извођења пенала, први пут 

судија ће га само вербално  упозорити, док ће му у наредном случају показати жути 

картон. 

Коментар: за разлику од досадашње праксе уколико казени ударац мора да буде 

поновљен због прекршаја вратара /голмана (на. пример:раније излажење са линије 

гола) неће му бити показан одмах жути картон, него тек ако понови прекршај. 

 Уколико голман и извођач пенала истовремено учине прекршај, биће 

санкционисан извођач пенала. 

 

 

Правило 16 – Ударац са врата 

Уколико, приликом извођења ударца са врата, голман одигра лопту саиграчу 

који му је врати главом или грудима ударац са врата ће бити поновљен. Уколико се 

наведено понови судија ће показати жути картон. (видети клип 10).  


