
SPREMEMBE PRAVIL IGRE 2009

Na letnem srečanju, ki je bilo 28. februarja 2009 na Severnem Irskem, je International Board sprejel naslednje spremembe Pravil igre ter
navodila in direktive:

SPREMEMBE PRAVIL IGRE IN ODLOČBE IB

1. Pravilo 1 – Igrišče

Podlaga igrišča

Obstoječe besedilo

Barva umetnih podlag mora biti zelena.

Kjer se na uradnih tekmah med reprezentančnimi ekipami zvez,
članic FIFA-e, ali na uradnih mednarodnih klubskih tekmah
uporabljajo umetne podlage, mora podlaga zadoščati kriterijem
»FIFA Quality Concept for Artificial Turf« ali »International
Artificial Turf Standard«, razen če je FIFA dala posebno odvezo.

Novo besedilo

Barva umetnih podlag mora biti zelena.

Kjer se na uradnih tekmah med reprezentančnimi ekipami zvez,
članic FIFA-e, ali na uradnih mednarodnih klubskih tekmah
uporabljajo umetne podlage, mora podlaga zadoščati kriterijem
»FIFA Quality Concept for Football Turf« ali »International
Artificial Turf Standard«, razen če je FIFA dala posebno odvezo.

2. Pravilo 11 – OFSAJD

Interpretacija pravil igre in navodila sodnikom

Obstoječe besedilo
…
Če igralec braneče se ekipe stopi za lastno prečno črto da bi
nasprotnika postavil v ofsajd položaj, mora sodnik dovoliti
nadaljevanje igre in ob naslednji prekinitvi igre opomniti igralca
braneče se ekipe zaradi namernega zapuščanja igrišča brez
dovoljenja sodnika.

Novo besedilo
…
Če igralec braneče se ekipe zapusti igrišče zaradi kateregakoli
razloga brez dovoljenja sodnika, ga bo sodnik za namen
presoje ofsajda smatral, da stoji na svoji prečni ali vzdolžni
črti. Če je igralec zapustil igrišče namenoma, ga mora sodnik
opomniti ob naslednji prekinitvi igre.

3. Postopki za določitev zmagovalca tekme

Udarci s kazenske točke

Obstoječe besedilo

Če ekipa konča tekmo z večjim številom igralcev od
nasprotnikov, mora zmanjšati število igralcev, tako da se po
številu izenači z nasprotniki in obvestiti sodnika o imenu in
številki igralca, ki je bil izločen. Odgovornost za to ima kapetan.

Novo besedilo
Če ekipa konča tekmo z večjim številom igralcev od
nasprotnikov, mora zmanjšati število igralcev, tako da se po
številu izenači z nasprotniki in obvestiti sodnika o imenu in
številki igralca, ki je bil izločen. Odgovornost za to ima kapetan.
Tako izločeni igralec ne sme sodelovati pri udarcih s kazenske
točke.



4. Tehnični prostor

Obstoječe besedilo

 Le ena oseba istočasno ima pravico dajati taktična navodila
in se mora po danih navodilih vrniti na svoje mesto.

 Trener in druge uradne osebe se morajo zadrževati v mejah
tehničnega prostora, razen v posebnih okoliščinah, na primer,
ko zdravnik in maser z dovoljenjem sodnika vstopita na
igrišče, da bi ocenila stanje poškodovanega igralca.

 Trener in druge osebe v tehničnem prostoru se morajo vesti
na odgovoren način.

Novo besedilo

 Le ena oseba istočasno ima pravico dajati taktična
navodila iz tehničnega prostora.

 Trener in druge uradne osebe se morajo zadrževati v mejah
tehničnega prostora, razen v posebnih okoliščinah, na primer,
ko zdravnik in maser z dovoljenjem sodnika vstopita na
igrišče, da bi ocenila stanje poškodovanega igralca.

 Trener in druge osebe v tehničnem prostoru se morajo vesti
na odgovoren način.

Opozorilo sodnikom
Sodnike se opozarja, da morajo v skladu s Pravilom 5 prekiniti igro, če je po njihovem mišljenju igralec resno poškodovan.

Implementacija
Te spremembe in navodila so obvezujoče za konfederacije in nacionalne zveze od 1. julija 2009.

Ljubljana, 2. junija 2009
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