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Zadeva: Spremembe Pravil nogometne igre 2010/2011

Na 124. letnem srečanju, ki je bilo 6. marca 2010 v Zurichu, je International Board (IFAB) sprejel naslednje spremembe Pravil
igre ter navodila in direktive:

SPREMEMBE PRAVIL IGRE IN ODLOČBE IB
1. Pravilo 1 – IGRIŠČE
Vrata
Obstoječe besedilo:
Vratnici in prečka morajo biti iz lesa, kovine ali drugega
odobrenega materiala. Lahko so kvadratne, pravokotne,
okrogle ali elipsaste oblike in ne smejo ogrožati igralcev.

Novo besedilo:
Vratnici in prečka morajo biti iz lesa, kovine ali drugega
odobrenega materiala. Morajo biti kvadratne,
pravokotne, okrogle ali elipsaste oblike in ne smejo
ogrožati igralcev.

Razlog:
Obstoječe besedilo je bilo razjasnjeno tako, da vratnice in prečke drugih oblik niso dovoljene.
2. Pravilo 5 – SODNIK
Interpretacija pravil igre in navodila sodnikom
Poškodovani igralci
Obstoječe besedilo:
Izjeme od tega pravila so dovoljene samo če:
- je poškodovan vratar
- sta trčila vratar in igralec v polju in potrebujeta
takojšnjo pomoč

-

je prišlo do resne poškodbe, npr. pogoltnjen jezik,
pretres
možganov, zlomljena noga

Novo besedilo:
Izjeme od tega pravila so dovoljene samo če:
- je poškodovan vratar
- sta trčila vratar in igralec v polju in potrebujeta
takojšnjo pomoč
- sta trčila igralca iste ekipe in potrebujeta takojšnjo
pomoč
- je prišlo do resne poškodbe, npr. pogoltnjen jezik,
pretres
možganov, zlomljena noga

Razlog:
Ocenjeno je bilo kot nepošteno, da so morali igralci iste ekipe, ki so trčili med seboj, zapustiti igrišče in so s tem pustili svojo
ekipo številčno močno oslabljeno.
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3. Pravilo 5 – SODNIK
Interpretacija pravil igre in navodila sodnikom
Poškodovani igralci
Obstoječe besedilo:
Nosači nosil naj z nosili vstopijo na igrišče istočasno z
zdravniki, da bi omogočili čimprejšnji prenos
poškodovanega igralca z igrišča.

Novo besedilo:
Nosači nosil naj z nosili vstopijo na igrišče le po znaku
sodnika.

Razlog:
Obvezen vstop nosačev z nosili na igrišče v primeru vseh poškodb, ko je bila potrebna pomoč zdravnika, je pogosto
povzročila nepotrebne prekinitve igre.

DRUGE ODLOČITVE INTERNATIONAL BOARD-A
1. Pravilo 1 - Igrišče
Interpretacija pravil igre in navodila sodnikom
Logotipi in emblemi
International Board poudarja, da je reprodukcija bodisi resničnih ali virtualnih logotipov ali emblemov FIFA, konfederacij,
nacionalnih zvez, lig, klubov ali drugih združenj na igrišču, mrežah na vratih in prostoru, ki ga omejujejo, vratih, drogovih
kotnih zastavic in zastavicah med igro prepovedana. Še posebej je bilo poudarjeno, da je to prepovedano na kotnih
zastavicah.
2. Tehnologija na prečni črti
(nadaljevanje razprave s 122. letnega srečanja)
Uporaba tehnologije na prečni črti in na sploh tehnologije med igro je z večinsko odločitvijo opuščena.

Potekalo je tudi posebno srečanje International Board-a 18. maja 2010 v Zurichu, na katerem so bile sprejete naslednje
spremembe pravil igre:
SPREMEMBE PRAVIL IGRE IN ODLOČBE IB
1. Pravilo 14 – Kazenski udarec
Interpretacija pravil igre in navodila sodnikom
Postopek
Obstoječe besedilo:
Pretvarjanje izvedbe kazenskega udarca z namenom
zmesti nasprotnike je dovoljeno kot sestavni del
nogometa.
Vendar bo v primeru, ko je po mišljenju sodnika varanje
smatrati za nešportno obnašanje, igralec opomnjen.

Novo besedilo:
Pretvarjanje z namenom zmesti nasprotnike med tekom za
izvedbo kazenskega udarca je dovoljeno kot sestavni del
nogometa.
Vendar se pretvarjanje udarca žoge, ko je igralec že
zaključil s tekom, smatra kot kršitev Pravila 14 in kot
nešportno obnašanje, za kar mora biti igralec opomnjen.

Razlog:
Zaradi naraščajočega trenda, ko se igralci pretvarjajo, da bodo izvedli kazenski udarec z namenom z zmesti vratarja, je bilo
potrebno razjasniti, kaj je dovoljeno in kdaj naj sodnik kaznuje kršitev.
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2. Četrti sodnik
Obstoječe besedilo:
Mora obvestiti sodnika, če je zaradi napačne
identifikacije opomnjen napačni igralec, če igralec, ki je
prejel drugi opomin, ni izključen ali če se nasilno
obnašanje zgodi zunaj vidnega polja sodnika ali
pomočnika sodnika. Vendar sodnik zadrži pooblastila za
odločanje o vseh dogodkih v zvezi z igro.

Novo besedilo:
Pomaga sodniku nadzorovati tekmo v skladu s Pravili igre.
Vendar sodnik zadrži pooblastila za odločanje o vseh
dogodkih v zvezi z igro.

Razlog:
International Board je mišljenja, da je potrebno obseg pooblastil četrtega sodnika razširiti, da bi mu bilo omogočeno nuditi
pomoč in informacije, vendar ne le v omejenem številu situacij kot v obsoječem besedilu.

Uveljavitev Pravil igre 2010/2011
International Board je soglasno odločil, da se odločitve, sprejete na 124. letnem srečanju, kakor tudi na posebnem srečanju,
uveljavijo s 1. junijem 2010 in bodo tako veljale že za Svetovno prvenstvo 2010.

Nogometna zveza Slovenije
Aleš Zavrl l.r.

Komisija za Pravila igre pri NZS
Vlado Šajn l.r.

Generalni sekretar NZS

Predsednik

Poslati:
- Nogometni klubi 1. SNL, 2. SNL in 3. SNL;
- Medobčinske nogometne zveze;
- Združenje klubov 1. SNL;
- ZNSS;
- DNS;
- ZNTS;
- SPINS.
V vednost:
- mag. Ivan Simič, predsednik NZS;
- Tajništvo NZS;
- arhiv, tu.

