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Правила гри 2019/20 - важливі роз’яснення
Шановне Панство,
Після низки запитів Рада Директорів IFAB схвалила наступні роз’яснення, методичні
рекомендації та нагадування стосовно Правил гри 2019/20 рр. Рада Директорів IFAB також
користуються цією можливістю, щоб підкреслити важливу вимогу, закладену в Статути FIFA
щодо дотримання Правил Гри в плані їхнього тлумачення з боку IFAB та FIFA.

Правило 3 - Гравці
Зміни щодо процедури заміни вимагають від гравця, якого замінюють, залишити поле для
гри в найближчій точці на обмежувальній лінії. Необхідно суворо дотримуватись цих вимог, за
виключенням випадків, коли існують явні підстави, пов'язані із безпекою, або коли арбітр
дозволяє гравцю швидко залишити поле через середню лінію, і в цьому випадку, якщо гравець
не залишає поле швидко, то йому слід винести попередження (жовту картку).
Правило 8 - Початок та поновлення гри
Гра поновлюється спірним м'ячем лише тоді, коли м'яч торкається арбітра (або іншу офіційну
особу матчу) та "залишається в грі". Якщо м'яч виходить з гри, гра поновлюється так, ніби він
не торкнувся офіційної особи матчу.
Правило 10 - Визначення результату матчу

У червні 2019 року FIFA (FIFA World Cup Cup 2019) та CONMEBOL (Copa América, Copa
Libertadores та Copa Sudamericana) отримали спеціальний пом’якшуючий дозвіл, -у випадках
застосування ВАА, - дозволялось не виносити попередження (жовту картку), якщо під час серії
ударів з 11-метрової позначки воротар скоїв порушення, яке призвело до повторення удару.
Зараз, цей пом'якшуючий дозвіл поширюється на будь-які змагання, що мають бажання
застосувати його, і в яких використовується ВАА, але це стосується лише серії ударів з
одинадцятиметрової позначки; він не застосовується до 11-метрових ударів, що виконуються
під час звичайного ігрового часу. Проте, якщо воротар настирливо скоює порушення під час
ударів з 11-метрової позначки, арбітр повинен винести йому попередження (жовту картку) за
систематичні порушення або неспортивну поведінку.

1/2

Правило 12 - Фоли та неналежна поведінка
Зараз, арбітри зобов’язані показати жовту або червону карту офіційним представникам
команди за порушення, що зазначені у Правилі 12. Особливу увагу слід звернути на вимогу,
згідно якої червона картка може бути застосована у випадку, коли офіційний представник
команди виходить на поле гри для створення конфлікту із офіційною особою матчу, у тому
числі у перерві між таймами та після завершення основного часу гри.
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Правило 14 – Одинадцятиметровий удар
Однією з головних змін у процедурі виконання 11-метрового удару (включаючи серію ударів з
11-метрової позначки) дали воротарям більше свободи руху шляхом пом'якшення вимоги
тримати (контактувати) обидві/частину обох ступней на лінії воріт під час виконання удару зараз вони мають контактувати лише однією ступнею. Додатковою «свободою» є те, що ступня
не повинна обов'язково торкатися лінії, але може перебувати над нею (в повітрі).

Отримавши цю більшу свободу, зараз від воротарів вимагається дотримання Правил, а офіційні
особи матчу повинні забезпечити повторення удару у випадку, якщо воротар скоює порушення
перш, ніж м'яч увійде в гру, а потім відбиває 11-метровий удар. Проте, якщо після удару, м’яч не
влучає у ворота, або відскакує від стійки (-йок) та/або перекладини, арбітр, як правило, має
застосувати «дух» Правил і не призначати повторне виконання, за виключенням випадків, коли
порушення явно не вплинуло на виконавця удару. Це, як і раніше, продовжує застосовуватися у
матчах з ВАА, де ВАА повинен здійснити перевірку на наявність будь-якого порушення воротаря
та/або виконавця удару.
Протокол Відео Асистента Арбітра (ВАА)

Використання ВАА призначене лише для виявлення "явних та очевидних помилок" та для
"серйозних не помічених епізодів" (коли офіційні особи матчу не бачили те, що сталося),
пов'язаних із гол/немає голу, Є/немає 11-метрового удару чи із епізодом із прямою червоною
карткою, або із помилковою ідентифікацією, пов'язаною із жовтою або червоною карткою.

Принцип того, що початкове рішення на полі залишається чинним, за виключенням випадків,
коли це є "явною та очевидною помилкою", застосовується до всіх рішень, що підлягають
перегляду, і рішення не змінюється, за виключенням випадків, коли воно є "явно неправильним".
Для фактичних рішень (наприклад, місце порушення, положення гравців при поза грою,
порушення з боку воротаря при виконанні 11-метрового удару або серії 11-метрових ударів, м'яч
у/не у грі тощо), ВАА повинен повідомити арбітра про наявність явних доказів у вигляді
відеоповторів. Якщо докази у вигляді відеоповторів не є явними (через положення/куту камери,
складнощі визначення точного моменту гри у м'яч тощо), ВАА не втручається.

Протокол не дозволяє арбітрам здійснювати "перегляд" епізоду, коли початкове рішення на полі
не є "явною та очевидною" помилкою; не дозволяється здійснювати "перегляд" задля "другого
шансу" подивитися на епізод або задля того, щоб підтвердити або "приподнести" рішення, яке не
було явно помилковим.
Ми сподіваємось, що ці роз’яснення допоможуть у застосуванні Правил гри 2019/20 рр. та
звертаємось до Вас із проханням якнайшвидше повідомити про них Вашим арбітрам, учасникам
та ЗМІ.

У випадку потреби у додаткових роз'ясненнях, будь ласка, звертайтесь на e-mail
lawenquiries@theifab.com.
Щиро Ваш,

ІФАБ
Лукас Бруд
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