Pravila nogometne igre 2017./2018.
Sažetak promjena Pravila za igrače, trenere i medije

Međunarodni odbor nogometnih saveza
Travanj 2017.

Uvod
Na 131. Općem godišnjem sastanku Međunarodnog odbora nogometnih saveza
(IFAB) održanom u Londonu 3. ožujka 2017. godine odobrena je "druga faza“
promjena i pojašnjenja Pravila nogometne igre za sezonu 2017./2018., kako bi se
upotpunila značajna prošlogodišnja revizija Pravila.
Važna se promjena odnosi na povećanje fleksibilnosti nacionalnih saveza radi
modifikacije dijelova "organizacijskih" Pravila na dobrobit svog domaćeg nogometa ‐
sada imaju više mogućnosti unutar nogometa za koji su odgovorni.
Nadalje, IFAB i FIFA izrazili su snažno opredjeljenje i usredotočenost na poboljšanje
ponašanja igrača, uključujući i jačanje uloge kapetana.
Ovaj dokument sadrži sažetak glavnih promjena Pravila koje se odnose na igrače i
situacije tijekom utakmice.
Elektronička verzija Pravila nogometne igre za sezonu 2017./2018. može se preuzeti
sa službene internetske stranice IFAB‐a (www.theifab.com), a sadrži i sljedeće
sažetke:
 Sažetak promjena Pravila za organizatore i voditelje natjecanja ‐ sažetak
usredotočen na promjene Pravila koja se odnose na organizaciju utakmica i
natjecanja
 Smjernice za privremena isključenja (eng. sin bins)
 Smjernice za povratne zamjene

Podsjetnici
IFAB i FIFA željeli bi podsjetiti na dva vrlo važna aspekta nogometne igre:
Kapetani
 Pravila nogometne igre navode kako kapetan ima „određeni stupanj
odgovornosti za ponašanje svoje momčadi" ‐ od kapetana se očekuje da
upotrijebe ovu odgovornost kako bi pomogli umiriti svoje suigrače i pozitivno
utjecati na njih, posebno u spornim situacijama ili sukobima sa suparnicima ili
članovima sudačkog tima
Poštovanje prema sucima
 Igrači moraju poštovati sve odluke suca i drugih članova sudačkog tima, čak i
kada nisu ispravne.
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Poštovanje Pravila nogometne igre i članova sudačkog tima koji ih
primjenjuju temelj je korektnosti te imidža nogometne igre

Ključ
ŽK = žuti karton
CK = crveni karton
Sažetak promjena Pravila za sezonu 2017./2018.
Slijedi sažetak glavnih promjena Pravila koja se odnose na igrače, trenere i situacije
tijekom utakmice:
Elektronička i komunikacijska oprema
 Igračima je zabranjeno nositi/koristiti bilo kakvu elektroničku ili
komunikacijsku opremu, osim Elektroničkog sustava za mjerenje i praćenje
(EPTS)
 EPTS oprema mora nositi oznaku standarda minimalne sigurnosti; sustavi
koji su već u upotrebi prolaze razdoblje tranzicije za dobivanje te oznake, a
koje završava 31. svibnja 2018. godine
 Službene osobe momčadi u tehničkom prostoru mogu koristiti
komunikacijsku opremu isključivo za sigurnost/dobrobit igrača
 Za ostalu elektroničku komunikaciju u tehničkom prostoru potrebne su
konzultacije
Produžeci
 Kratki predah za osvježenje dopušten je na poluvremenu između
produžetaka; predah ne služi za davanje trenerskih uputa
Proslava pogotka
 Igrač će biti opomenut (sudac će mu pokazati ŽK) ukoliko proslava pogotka
izazove sigurnosni problem
Početni udarac
 Izvođač početnog udarca smije stajati u suparničkoj polovici kako bi ga izveo
Prekršaji izvan terena za igru (lopta u igri)
 Ukoliko igrač počini prekršaj izvan terena nad suparničkim igračem,
zamjenskim igračem ili službenom osobom, ili članom sudačkog tima,
dosuđuje se slobodni udarac na graničnoj crti*
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Ukoliko zamjenski igrač ili službena osoba počini prekršaj izvan terena nad
suparničkim igračem ili članom sudačkog tima, dosuđuje se slobodni udarac
na graničnoj crti*

*kazneni udarac ukoliko se prekršaj za izravni slobodan udarac dogodio u kaznenom
prostoru igrača koji je počinio prekršaj
Zaleđe
 Kada je na igraču koji se nalazi u poziciji zaleđa počinjen prekršaj, prekršaj se
dosuđuje samo ukoliko igrač nije već pokušao igrati loptom ili se upustio u
borbu za loptu
 Igrači u poziciji zaleđa koji ometaju (ili "blokiraju") braniče bit će
sankcionirani
Kazneni udarac za prekršaj koji "zaustavlja obećavajući napad"
 Igrač koji počini prekršaj kojim "zaustavlja obećavajući napad" u kaznenom
prostoru neće biti sankcioniran opomenom (sudac mu neće pokazati ŽK)
ukoliko je pri prekršaju pokušao igrati loptom
Jedanaesterci
 Vratar koji nije u mogućnosti nastaviti utakmicu može biti zamijenjen igračem
izuzetim radi izjednačavanja broja igrača (npr. ako je suparnik imao
isključenih igrača), čak i ako su iskorištene sve zamjene
 Vratar koji uzrokuje ponavljanje udarca biti će sankcioniran opomenom
(sudac će mu pokazati ŽK)
Suci


Pravilo 5 sada posebno ističe kako se odluke članova sudačkog tima uvijek
moraju poštovati (čak i kada nisu ispravne) ‐ IFAB i FIFA nadaju se kako će to
javno podržati svi sudionici nogometne igre

Povratak na teren bez odobrenja
 Ukoliko se igrač koji je napustio teren za igru i potrebno mu je sučevo
odobrenje za povratak (npr. zbog ozljede, promjene obuće, itd.) vrati na teren
bez sučevog odobrenja te omete igru, dosuđuje se izravni slobodni udarac*, a
igrača se sankcionira odgovarajućom disciplinskom mjerom.
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Zamjene
 Nacionalni savezi sada mogu dopustiti momčadima maksimalno pet zamjena
(osim u natjecanjima u kojima sudjeluju klubovi najvišeg razreda ili seniorske
reprezentacije)
 Nacionalni savezi imaju mogućnost koristiti "povratne zamjene" u mlađim
kategorijama, utakmicama veterana, osoba s invaliditetom, kao i u nogometu
na najširoj osnovi (grassroots/rekreacija)
Privremena isključenja (eng. sin bins)
 Nacionalni savezi imaju mogućnost koristiti privremena isključenja (eng. sin
bins) za sve/neke opomene (žute kartone) u mlađim kategorijama,
utakmicama veterana, osoba s invaliditetom, kao i u nogometu na najširoj
osnovi (grassroots/rekreacija)
Ubacivanje predmeta
 Ukoliko igrač, zamjenski igrač ili službena osoba baci/udari predmet
(uključujući loptu) na teren, dosuđuje se izravni slobodni udarac* ako to
ometa igru ili člana sudačkog tima
 Ukoliko igrač baci/udari predmet (uključujući loptu) izvan terena prema
suparničkom igraču, zamjenskom igraču ili službenoj osobi, ili članu sudačkog
tima, dosuđuje se izravni slobodni udarac na graničnoj crti*
*kazneni udarac ukoliko se prekršaj za izravni slobodan udarac dogodio u kaznenom
prostoru igrača koji je počinio prekršaj
Za daljnje informacije ili pitanja, molimo pošaljite e‐mail na
lawenquiries@theifab.com.
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