
SPREMEMBE PRAVIL IGRE 2007

Na letnem srečanju, ki je bilo 3. marca 2007 v Angliji, je International Board sprejel naslednje spremembe Pravil igre ter navodila in
direktive:

1. SPREMEMBE PRAVIL IGRE IN ODLOČBE IB

Pravilo 1 – IGRIŠČE

Odločba 4

Obstoječe besedilo: Novo besedilo:
Znotraj tehničnega prostora ali na tleh, znotraj enega metra Na tleh znotraj tehničnega prostora ali znotraj enega
od vzdolžne črte in zunaj igrišča, ni dovoljeno nikakršno metra od vzdolžne črte, ni dovoljeno nikakršno
oglaševanje. Prav tako ne v prostoru med prečno črto v oglaševanje. Prav tako ne v prostoru med prečno črto v
vratih in mrežo na njih. vratih in mrežo na njih.

Razlog:
Poenostavitev besedila.

Pravilo 4 – OPREMA IGRALCEV

Osnovna oprema

Obstoječe besedilo: Novo besedilo:
… …
- majica ali srajca - majica ali srajca – če uporablja spodnjo majico, mora

biti rokav enake glavne barve kot rokav majice ali srajce
- hlačke – če uporablja termo spodnje hlačke, morajo biti - hlačke – če uporablja spodnje hlačke, morajo biti enake
enake glavne barve kot hlačke glavne barve kot hlačke

Odločba 1

Obstoječe besedilo: Novo besedilo:

- Igralci ne smejo razkriti spodnjih majic, na katerih so - Igralci ne smejo razkriti spodnjih majic, na katerih so
slogani ali reklame slogani ali reklame. Na osnovni obvezni opremi ne sme

biti političnih, verskih ali osebnih navedb.

- Igralca, ki sleče majico, da bi razkril slogane ali reklame, - Igralca, ki sleče majico, da bi razkril slogane ali reklame,
bo kaznoval organizator tekmovanja. bo kaznoval organizator tekmovanja. Ekipo igralca,

katerega osnovna obvezna oprema vsebuje politične, verske ali
osebne navedbe, bo kaznoval organizator
tekmovanja.

- Majice morajo imeti rokave. - Majice morajo imeti rokave.

ČETRTI SODNIK

Obstoječe besedilo: Novo besedilo:

- Četrti sodnik je lahko imenovan v skladu s tekmovalnimi - Četrti sodnik je lahko imenovan v skladu s tekmovalnimi
pravili in bo prevzel ustrezno dolžnost v primeru, da kdorkoli pravili in bo prevzel ustrezno dolžnost v primeru, da kdorkoli
iz sodniške trojke ni sposoben več opravljati svoje naloge. iz sodniške trojke ni sposoben več opravljati svoje naloge, razen
Četrti sodnik je ves čas v pomoč sodniku. če je imenovan rezervni pomočnik sodnika. Četrti sodnik je ves čas

v pomoč sodniku.



2. DODATNA NAVODILA SODNIKOM, POMOČNIKOM SODNIKA IN ČETRTIM SODNIKOM

Proslavljanje zadetka

Obstoječe besedilo: Novo besedilo:
… …
Igralce mora biti opomnjen, če:
- po sodnikovem mnenju napravi provokativne, podcenjujoče ali - po sodnikovem mnenju napravi provokativne, podcenjujoče ali
podžigajoče kretnje, podžigajoče kretnje,
- pleza na ogrado okoli igrišča, da bi proslavil doseganje zadetka - pleza na ogrado okoli igrišča, da bi proslavil doseganje zadetka
- sleče majico preko glave ali si z njo pokrije glavo. - sleče majico preko glave ali si z njo pokrije glavo.

- si pokrije glavo ali obraz z masko ali podobnim predmetom,
da bi proslavil zadetek

… …

Te spremembe Pravil igre stopijo v veljavo s 1. julijem 2007, navodila in direktive pa začnejo veljati takoj.

V Ljubljani, dne 30.5.2007

Komisija za Pravila igre
Predsednik: Vlado Šajn, l.r.


