ZMĚNY PRAVIDEL FOTBALU
Souhrn změn a novinek PF 2019/2020
platných od 1.7.2019
Seminář se zástupci klubů KFS
České Budějovice 8.8.2019

Jiří Kureš
předseda Pravidlové komise FAČR
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Změny pravidel fotbalu FIFA
Mezinárodní výbor pro pravidla fotbalu (IFAB) na svém 133.
zasedání, které se konalo dne 2.března 2019 v Aberdeenu ve
Skotsku, rozhodl o níže uvedených změnách v PF a vydal níže
uvedené instrukce, doplňky a nařízení.
Změny byly schváleny po 2 letých celosvětových experimentech.
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Úvod
❖ všeobecně nízká znalost Pravidel fotbalu

❖ kritika rozhodčích často neoprávněná,
převážně právě z důvodu neznalosti pravidel

•

nesprávná vyjádření ke změnám v některých médiích,
nebo úplně neexistující změny
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Pravidla fotbalu FAČR od 1.7.2018
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Střídání hráčů
Procedura střídání
Pozměněný text:
Při střídání hráče náhradníkem
• rozhodčí musí být o střídání předem informován
• střídaný hráč:
• obdrží souhlas rozhodčího k opuštění hrací plochy, pokud již není mimo hrací
plochu, a musí ji opustit na nejbližším místě ohraničující čáry HP vyjma
případů, kdy rozhodčí ukáže, že hráč musí hrací plochu opustit přímo a ihned
na středové čáře nebo na jiném místě (např. z bezpečnostních nebo
zdravotních důvodů)
• musí jít ihned do technické zóny nebo do šatny a dále se hry neúčastní,
vyjma případů, kdy je povoleno opakované střídání
• pokud střídaný hráč odmítne opustit hrací plochu, hra pokračuje
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ZAHÁJENÍ A NAVAZOVÁNÍ HRY
Výkop
Procedura
družstvo, které vyhraje los, se rozhodne, na kterou branku bude útočit v
prvním poločase nebo zda provede výkop

• v závislosti na výše uvedeném družstvo soupeře provede výkop nebo
se rozhodne, na kterou branku bude útočit v prvním poločase
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Zranění
Doplněný text:
(…). Výjimky z povinnosti opustit hrací plochu po ošetření jsou v těchto případech:
• byl zraněn brankář
•
•
•
•

•

srazil se brankář s hráčem z pole a oba potřebují okamžité ošetření
srazili se hráči téhož družstva a potřebují okamžité ošetření
došlo k vážnému zranění hráče
hráč byl zraněn v důsledku přestupku, za který byl soupeř napomenut nebo
vyloučen (bezohledný přestupek nebo surová hra) a ošetření bude provedeno
rychle
byl nařízen pokutový kop a zraněný hráč bude provádět (zahrávat) pokutový kop

Odůvodnění:
Není fér, když hráč provádějící pokutový kop potřebuje ošetření a pak musí hrací hru
opustit a nemůže provést pokutový kop.
Jiří Kureš
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ZAHÁJENÍ A NAVAZOVÁNÍ HRY
Míč rozhodčího - Procedura
Nový text:
• míč rozhodčího je proveden pro brankáře bránícího družstva v jeho pokutovém
území pokud v okamžiku přerušení hry:
- míč byl v pokutovém území
- k poslednímu dotyku s míčem došlo v pokutovém území
• ve všech ostatních případech, provede rozhodčí míč rozhodčího pro jednoho z
hráčů družstva, které hrálo míčem naposledy, v místě, kde se míčem naposledy
dotknul hráč, vnější vliv, nebo jak je uvedeno v P 9.1 rozhodčí
• všichni ostatní hráči obou družstev musí zůstat alespoň (minimálně) 4 metry od
míče, než je míč ve hře
Míč je ve hře, když se dotkne země.
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MÍČ VE HŘE A MÍČ ZE HRY
Pozměněný text:
Míč je ze hry:
• přejde po zemi nebo ve vzduchu celým objemem brankovou nebo pomezní čáru, nebo
• rozhodčí přeruší hru
• se dotkne rozhodčího, zůstane na hrací ploše a:
- míč jde přímo do branky nebo
- družstvo zakládá slibnou útočnou akci nebo
- změní se družstvo, které má v držení míč
V těchto případech je hra navázána míčem rozhodčího.
Odůvodnění:
Může být velmi nefér, pokud družstvo získá výhodu nebo dosáhne branky, protože se míč dotkl některého
z rozhodčích, zejména (hlavního) rozhodčího.
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PŘESTUPKY A PROVINĚNÍ
Přímý volný kop
Zahrání míče rukou
Pozměněný text:
Je přestupkem, pokud hráč:
• skóruje do soupeřovy branky přímo od ruky/paže, i když náhodně, včetně
brankáře
• získá výhodu/kontrolu míče, poté, co míč dotkl jeho ruky/paže a pak
- skóruje (vstřelí míč) do soupeřovy branky
- vytvoří brankovou možnost
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PŘESTUPKY A PROVINĚNÍ
Přímý volný kop
Zahrání míče rukou
Pozměněný text:
Je obvykle přestupkem, když hráč:
• se dotkne míče jeho rukou/paží když:
- ruka/paže zvětšuje nepřirozeně prostor těla
- ruka/paže je nad úrovní ramene (ale ne v případě, že hráč úmyslně
vědomě, kontrolovaně zahraje míčem, který se pak dotkne jeho ruky/paže)
Výše uvedené se aplikují (uplatňují), i když se míč dotkne hráčovy ruky/paže
přímo od hlavy nebo těla (včetně nohy) jiného hráče, který je blízko.
Jiří Kureš
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PŘESTUPKY A PROVINĚNÍ
Přímý volný kop
Zahrání míče rukou

Pozměněný text:
S výjimkou výše uvedených přestupků není obvykle přestupkem, když se míč
dotkne hráčovy ruky/paže:
• přímo od hráčovy vlastní hlavy nebo těla (vč. nohy)
• přímo od hlavy nebo těla (vč. nohy) jiného hráče, který je (stojí) blízko
• když ruka/paže je blízko u těla a nezvětšuje nepřirozeně prostor těla
• jestliže hráč upadne a ruka/paže je mezi tělem a zemí, aby podepřela tělo,
ale není vytrčena bočně nebo vertikálně od těla
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URČENÍ VÝSLEDKU UTKÁNÍ
1. Dosažení branky
Dodatečný text:
Branky je dosaženo, jestliže míč celým objemem přejde (….).
Jestliže brankář hodí míč přímo do branky soupeře, je nařízen kop od branky.
Odůvodnění:
Změna k ujednocení ve vazbě na změnu textace hraní míče rukou v Pravidel 12.
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Disciplinární opatření
Funkcionáři družstva
Nový text:

Rozhodčí přijímá opatření proti funkcionářům družstva, kteří se nechovají odpovědným
způsobem a varuje je, nebo je napomene ŽK, nebo vyloučí ČK z prostoru hřiště vč.
technické zóny (dříve vykazoval bez použití karet)
pokud nemůže být provinilec identifikován, obdrží trest trenér přítomný v TZ
(v soutěžích FAČR vedoucí družstva).
- Varování
- Napomenutí
- Vyloučení
Připomenutí:
U funkcionářů HT jako u hráčů – PVK, PK - na HP i mimo HP
Jiří Kureš
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VOLNÉ KOPY, KOP OD BRANKY
3. Procedura
Míč:
Pozměněný text:
• je ve hře, byl-li kopnut a zjevně se pohnul, dříve musel opustit PU

Pokud při provedení volného kopu bránícím družstvem uvnitř vlastního
pokutového území se uvnitř pokutového území nachází hráči soupeře, protože
neměli čas opustit pokutové území, rozhodčí nechá hru pokračovat.
Pokud se při provádění volného kopu protihráč nachází (úmyslně zůstane)
uvnitř pokutového území nebo do pokutového území vstoupí, dotkne se nebo
se pokusí míče dotknout dříve, než je míč ve hře, volný kop je opakován.
Oběžník IFAB ze 7.8.2019 – vrácení míče brankáři hlavou, prsama není dovoleno
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VOLNÉ KOPY
Přidaný text:

Tam, kde tři nebo více bránících hráčů staví „zeď“, musí všichni
hráči útočícího družstva zůstat minimálně 1 metr od „zdi“, než je
míč ve hře.
Pokud při provedení volného kopu je hráč útočícího družstva
méně než 1 metr od „zdi“ tvořené třemi a více hráči bránícího
družstva, je nařízen nepřímý volný kop.
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POKUTOVÝ KOP
Procedura
Dodatečný text:
Hráč provádějící pokutový kop musí kopnout míč dopředu; rozehrání míče patou je
povoleno, ale míč se musí pohnout směrem dopředu.
Když je míč kopnut, musí se brankář bránícího družstva alespoň části jedné
nohy dotýkat brankové čáry, nebo na úrovni brankové čáry.
Odůvodnění:
Není povoleno, aby brankář stál před nebo za brankovou čárou. Dovolit, aby se
brankář mohl brankové čáry při provedení pokutového kopu dotýkat jenom částí jedné
nohy (nebo při odrazu/skoku v úrovni brankové čáry) je mnohem praktičtější přístup,
protože je mnohem jednodušší identifikovat, že obě nohy nejsou na brankové čáře. Tak
jako může hráč provádějící pokutový kop přerušit rozběh, je odůvodněno, aby brankář
mohl učinit jeden krok při očekávání provedení pokutového kopu.
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DOTAZY
Děkuji za pozornost a přeji
hodně úspěchů v novém SR
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