
 

 

 

 

 

 

 

Okrožnica 32/12 
 

 

Ljubljana, 30.07.2012 Št.: 32/12 Ozn.: GP ŠT/AZ/EČ 

 

 

Zadeva: Spremembe in dopolnitve Futsal pravil igre 2012/2013 

 

Spoštovani, 

obveščamo vas, da je FIFA Futsal komisija v sodelovanju  s podkomisijo International Football 

Association Board (v nadaljevanju IFAB) in FIFA Sodniškom oddelkom odobrila dve dopolnitvi k Futsal 

pravilom igre 2011 ter navodila in direktive izdane s strani IFAB, ki imajo neposreden učinek na Futsal 

pravila igre, in uredila besedilo Pravil v štirih uradnih jezikih FIFA.  

V nadaljevanju sledi besedilo sprejetih sprememb in dopolnitev Pravil ter odločb IFAB z obrazložitvijo. 

SPREMEMBE PRAVIL IGRE IN ODLOČB IFAB 

1. Pravilo 1 – Igrišče 

Interpretacija Futsal pravil igre in Navodil sodnikom: 

Obstoječe besedilo 

 

Novo besedilo 

Reklame okrog igrišča:  

Pokončne reklame (panoji) morajo biti vsaj: 

1. 1 meter od označenih črt igrišča, 

razen v tehničnem prostoru in 

prostoru za zamenjave igralcev, kjer 

so vse reklame prepovedane, 

2. enako oddaljene od črte v vratih, kot 

je globina mreže v vratih. 

3. 1 meter od mreže na vratih. 

Obrazložitev: 

Odločba IFAB: Sodnikom tekme mora biti omogočen popoln pogled na vrata, zato znotraj območja 

enega metra okrog mreže na vratih ne smejo biti nameščene pokončne reklame. 
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2. Pravilo 3 - Število igralcev 

Do sedaj so Futsal pravila igre dovoljevala največ  sedem rezervnih igralcev. Ob vse večji popularnosti 

futsala in s povečanjem števila tekmovanj, je potrebno prav tako kakor pri tekmovanjih z večjim 

številom tekem, ki si sledijo ena za drugo, dopustiti  večje število igralcev za tekmo. 

Obstoječe besedilo 

Uradna tekmovanja 

Na katerikoli tekmi, ki se igra na uradnem 

tekmovanju pod okriljem FIFA, konfederacij ali 

nacionalnih zvez, je dovoljeno največ  7 

rezervnih igralcev. 

Novo besedilo 

Uradna tekmovanja 

Na katerikoli tekmi, ki se igra na uradnem 

tekmovanju pod okriljem FIFA, konfederacij ali 

nacionalnih zvez, je dovoljeno največ  9 (devet) 

rezervnih igralcev. Tekmovalna pravila morajo 

določiti koliko rezervnih igralcev sme biti 

imenovanih, vendar največ devet. 

Obrazložitev: 

Ta sprememba bo v pomoč preprečevanju poškodb na dolgi rok, ki so posledica igranja več tekem 

zapored, vseeno pa smejo pravila posameznega tekmovanja določiti število rezervnih igralcev. 

 

 

3. Pravilo 3 - Število igralcev 

Interpretacija Futsal pravil igre in Navodil sodnikom: 

Obstoječe besedilo 

Če imenovani rezervni igralec zamenja igralca 

pred začetkom tekme, brez da uradne osebe 

ekipe obvestijo sodnike, le-ti, ob pomoči 

pomočnikov sodnika, delujejo v skladu z 

naslednjimi smernicami: 

• Prekinejo igro (čeprav ne takoj, če je 

mogoče uporabiti prednost). 

• Igralca ne opomnijo, vendar pa mora 

zapustiti igrišče ob prvi prekinitvi igre, 

da dokonča postopek menjave, t. j. 

vstop preko svojega področja menjave. 

Če uporabijo prednost, igro prekinejo, ko ima 

ekipa rezervnega igralca žogo v svoji posesti in 

jo nadaljujejo z indirektnim prostim udarcem za 

nasprotno moštvo z mesta žoge ob prekinitvi 

(glej pravilo 13 – mesto prostega udarca). 

• Če uporabijo prednost in igro prekinejo, 

ker nasprotna ekipa stori prekršek ali 

Novo besedilo 

Če imenovani rezervni igralec ob začetku tekme 

vstopi na  igrišče namesto imenovanega igralca 

in sodniki ali pomočniki sodnika niso bili 

obveščeni o tej zamenjavi: 

• sodniki imenovanemu rezervnemu 

igralcu dovolijo nadaljevati s tekmo; 

• proti imenovanemu rezervnemu 

igralcu se disciplinsko ne ukrepa: 

• sodnik o dogodku poroča pristojnim 

organom. 
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ker je žoga zapustila igrišče, nadaljujejo 

igro z indirektnim prostim udarcem za 

nasprotnike ekipe rezervnega igralca z 

mesta žoge ob prekinitvi (glej pravilo 

13- mesto prostega udarca); če je 

potrebno, nasprotnike ekipe rezervnega 

igralca tudi ustrezno kaznujejo. 

• Če uporabijo prednost in rezervni igralec 

ali drug igralec iz njegove ekipe stori 

prekršek, ki se kaznuje z direktnim 

prostim udarcem (glej pravilo 13-mesto 

prostega udarca), je njegova ekipa 

kaznovana z direktnim prostim udarcem 

ali kazenskim udarcem. Če je potrebno, 

prav tako kršitelja ustrezno kaznujejo. 

Obrazložitev: 

Odločba IFAB: Neredko pride do zamenjave pred začetkom tekme in po tem, ko je bil sodnik 

obveščen o imenih igralcev in rezervnih igralcev. Običajno se to zgodi zaradi poškodbe igralca med 

ogrevanjem. Če je sodnik obveščen, je to dovoljeno. Potrebno pa je bilo razjasniti, kako sodnik 

ukrepa, če o spremembi ni obveščen. 

 

4. Pravilo 4 – Oprema igralcev 

Obstoječe besedilo 

Nogavice 

Novo besedilo 

Nogavice:  če je čez nogavice nanesen trak ali 

podoben material, mora biti enake barve kot 

del nogavic, na katerega je nanesen. 

Obrazložitev: 

Odločba IFAB: Čedalje več igralcev uporablja pretirane količine trakov na nogavicah. To je lahko 

različnih barv in popolnoma spremeni videz nogavice. To lahko povzroči zmedo med sodniki, kadar 

morajo natančno razločiti nogavice, da bi določili, kdo je zadnji igral z žogo. 
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5. Pravilo 4 – Oprema igralcev 

Interpretacija Futsal pravil igre in Navodil sodnikom: Ostala (druga) oprema 

Obstoječe besedilo 

Igralec sme nositi opremo, ki ne spada med 

osnovno opremo, pod pogojem, da je njen 

namen, da ga fizično varuje in da ne predstavlja 

nobene nevarnosti zanj ali za katerega koli 

drugega igralca. 

(….) 

Uporaba sistemov za radijsko komunikacijo med 

igralci in/ali tehničnim osebjem ni dovoljena. 

Novo besedilo 

Igralec sme nositi opremo, ki ne spada med 

osnovno opremo, pod pogojem, da je njen 

namen, da ga fizično varuje in da ne predstavlja 

nobene nevarnosti zanj ali za katerega koli 

drugega igralca. 

(….) 

Uporaba  elektronskih  komunikacijskih 

sistemov med igralci in/ali tehničnim osebjem ni 

dovoljena. 

Obrazložitev: 

Odločba IFAB: Obstoječe besedilo ne odraža tehnološkega razvoja. 

 

 

6. Pravilo 7 – Trajanje igre – Zaključek igralnega časa 

Obstoječe besedilo 

Časomerilec s piščalko ali z drugim zvočnim 

signalom naznanja  konec  prvega polčasa in 

konec tekme. Potem, ko se sliši časomerilčeva 

piščalka ali zvočni signal, eden od sodnikov 

naznači zaključek polčasa ali konec tekme s 

svojo piščalko, pri tem mora upoštevati sledeče: 

• Če je potrebno izvesti ali ponoviti 

njegovo izvedbo udarca s 10 m ali 

direktnega prostega udarca, ki je 

posledica šestega akumuliranega 

prekrška, se podaljša trajanje polčasa, 

dokler udarec ni izvršen. 

• Če je potrebno izvesti kazenski udarec 

ali ponoviti njegovo izvedbo, se podaljša 

trajanje polčasa, dokler kazenski udarec 

ni izvršen. Če je žoga udarjena naprej v 

ena od vrat, morata sodnika počakati 

na zaključek udarca, potem ko se sliši 

časomerilčeva piščalka ali drug zvočni 

signal. Polčasa je konec ko: 

o gre žoga direktno v vrata in je 

zadetek dosežen. 

Novo besedilo 

Časomerilec s piščalko ali z drugim zvočnim 

signalom naznanja  konec  prvega polčasa in 

konec tekme. Potem, ko se sliši časomerilčeva 

piščalka ali zvočni signal, eden od sodnikov 

naznači zaključek polčasa ali konec tekme s 

svojo piščalko, pri čemer mora upoštevati 

sledeče: 

• Če je potrebno izvesti ali ponoviti 

njegovo izvedbo udarca z 10 m ali 

direktnega prostega udarca, ki je 

posledica šestega akumuliranega 

prekrška, se podaljša trajanje polčasa, 

dokler udarec ni izvršen. 

• Če je potrebno izvesti kazenski udarec 

ali ponoviti njegovo izvedbo, se podaljša 

trajanje polčasa, dokler kazenski udarec 

ni izvršen. 

 

Če je žoga  oddana (igrana)  naprej v ena od 

vrat, morata sodnika počakati na zaključek 

udarca, potem ko se sliši časomerilčeva piščalka 

ali drug zvočni signal. Polčasa je konec, ko: 
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o  žoga zapusti meje igrišča 

o se žoga dotakne vratarja, 

vratnic, prečnika ali igrišča, 

preide črto v vratih in zadetek je 

dosežen. 

o vratar branjeno žogo zaustavi 

ali se odbije od vratnic ali 

prečnika in ne preide črte v 

vratih. 

• V kolikor ni bila zagrešena nobena 

kršitev, katera zahteva da se direktni 

prosti udarec ali kazenski udarec ponovi 

ali med gibanjem žoge, eno od moštev 

ne stori prekrška, ki bi ga bilo potrebno 

sankcionirati z direktnim prostim 

udarcem, po doseženem šestem 

akumuliranem prekršku ali  kazenskim 

udarcem, bo polčasa konec, ko:  

o se žoge dotakne katerikoli drugi 

igralec kot vratar, potem ko je 

bila  udarjena v nasprotna 

vrata. 

 

• gre žoga direktno v vrata in je zadetek 

dosežen; 

• žoga zapusti meje igrišča; 

• se žoga dotakne vratarja ali drugega 

igralca braneče se ekipe, vratnic, 

prečnika ali igrišča, preide črto v vratih 

in je dosežen zadetek; 

• se vratar ali drugi igralec braneče se 

ekipe, dotakne žoge ali se žoga odbije 

od  vratnic ali prečnika in ne preide črte 

v vratih; 

• se žoge dotakne katerikoli igralec 

ekipe, ki igra z žogo, razen če je 

dosojen indirektni prosti udarec in je 

bila žoga usmerjena naprej proti 

nasprotnikovim  vratom, potem ko se 

jo je dotaknil drugi igralec; 

• ni bila zagrešena nobena kršitev, ki je 

sankcionirana z direktnim prostim 

udarcem, indirektnim prostim udarcem 

ali kazenskim udarcem, in direktnega 

prostega udarca, indirektnega prostega 

udarca ali kazenskega udarca ni 

potrebno ponoviti.  

 

V kolikor je bila v tem času storjena kršitev, ki 

bi jo bilo potrebno sankcionirati z direktnim 

prostim udarcem po petem akumuliranem 

prekršku ene od ekip ali s kazenskim  udarcem, 

je polčasa konec, ko: 

• žoga ni bila udarjena neposredno na 

vrata; 

• gre žoga neposredno v vrata in je 

zadetek dosežen; 

• žoga zapusti meje igrišča; 

• se žoga dotakne vratnice ali obeh 

vratnic, prečnika, vratarja ali drugega 

igralca braneče se ekipe  in je dosežen 

zadetek; 

• se žoga dotakne vratnice ali obeh 

vratnic, prečnika, vratarja ali drugega 

igralca braneče se ekipe in zadetek  ni  

dosežen; 

• niso zagrešene druge kršitve, ki se 

sankcionirajo z direktnim prostim 
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udarcem, indirektnim prostim udarcem 

ali kazenskim udarcem. 

 

V kolikor je bila v tem času storjena kršitev ki 

bi jo bilo potrebno sankcionirati z direktnim 

prostim udarcem pred doseženim šestim 

akumuliranim prekrškom ene od ekip, je 

polčasa konec, ko: 

• žoga ni bila udarjena neposredno na 

vrata; 

• gre žoga neposredno v vrata in je 

zadetek dosežen; 

• žoga zapusti meje igrišča; 

• se žoga dotakne vratnice ali obeh 

vratnic, prečnika, vratarja ali drugega 

igralca braneče se ekipe in in je 

dosežen zadetek; 

• se žoga dotakne vratnice ali obeh 

vratnic, prečnika, vratarja ali drugega 

igralca braneče se ekipe in zadetek  ni  

dosežen; 

• se žoge dotakne igralec ekipe, ki je 

izvajala udarec; 

• niso zagrešene druge kršitve, ki se 

sankcionirajo z direktnim prostim 

udarcem, indirektnim prostim udarcem 

ali kazenskim udarcem. 

 

V kolikor je bila v tem času storjena kršitev, ki 

bi jo bilo potrebno sankcionirati z indirektnim  

prostim udarcem, je polčasa konec, ko: 

• gre žoga neposredno v vrata, brez da bi 

se je dotaknil drugi igralec v času 

trajanja gibanja žoge, ali bi se dotaknila 

vratnice ali obeh vratnic ali prečnika - v 

tem primeru zadetek ne bo priznan; 

• žoga zapusti meje igrišča; 

• se žoga dotakne vratnice ali obeh 

vratnic, prečnika, po tem ko se je žoge 

dotaknil vratar ali drugi igralec braneče 

ali napadajoče se ekipe, ne pa igralec, ki 

je izvajal udarec, in je zadetek dosežen; 

• se žoga dotakne vratnice ali obeh 

vratnic, prečnika, po tem ko se je žoge 

dotaknil vratar ali drugi igralec braneče 
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ali napadajoče se ekipe, ne pa igralec, ki 

je izvajal udarec, in zadetek ni dosežen,  

• niso zagrešene druge kršitve, ki se 

sankcionirajo z direktnim prostim 

udarcem, indirektnim prostim udarcem 

ali kazenskim udarcem. 

Obrazložitev: 

Obstoječe besedilo je bilo nesmiselno, saj se v primeru, če se je žoge dotaknil branilec, ne vratar, in je 

šla žoga v njegova vrata, zadetek ni priznal. Prav tako ni bilo v športnem duhu, da se je dopustil 

storjen prekršek in se je polčas ali tekma zaključila, ker prekršek ni bil sankcioniran s kazenskim 

udarcem, ali ker ima ekipa že storjenih pet akumuliranih prekrškov, kar bi v skrajnih primerih lahko 

pripeljalo do tega, da bi se prekrški storili z namenom vplivanja na rezultat tekme. 

 

7. Pravilo 8 – Začetek in nadaljevanje igre 

Obstoječe besedilo 

Sodniški met 

(….) 

Kršitve in kazni 

Sodniški met se ponovi z istega mesta, od koder 

je bila žoga prvič spuščena: 

(….) 

Novo besedilo 

Sodniški met 

(….) 

Kršitve in kazni 

Sodniški met se ponovi z istega mesta, od koder 

je bila žoga prvič spuščena: 

(….) 

V kolikor gre žoga direktno v vrata, potem ko 

se dotakne tal in z njo dejansko igra ali se je 

dotakne igralec: 

• če je bila žoga udarjena neposredno v 

nasprotnikova vrata, se dosodi 

vmetavanje od vrat, 

• če je bila žoga udarjena neposredno v 

lastna vrata, se dosodi udarec iz kota 

za nasprotno ekipo. 

Obrazložitev: 

Odločba IFAB: Bilo je več primerov, ko so bili doseženi zadetki po sodniških metih, ko ni bilo borbe za 

žogo. To je privedlo do velikih pritiskov na sodnika, ki je zadetek moral priznati. Nato je prišlo do 

neprimernih dogodkov, ko je nasprotnik dovolil doseganje zadetka po začetnem udarcu, ne da bi 

kateri od igralcev poskušal posredovati, s ciljem, da bi se vzpostavilo prejšnje stanje. 
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8. Pravilo 12 – Prekrški in nešportno obnašanje: Disciplinske kazni 

Interpretacija Futsal pravil igre in Navodil sodnikom: Disciplinske kazni 

Obstoječe besedilo 

Disciplinske kazni 
V določenih primerih je potrebno igralca zaradi 
namernega igranja z roko opomniti zaradi 
nešportnega obnašanja, npr. ko igralec: 
namerno in brezobzirno (nesramno) igra z žogo 
z roko, da bi nasprotniku preprečil pridobitev 
posesti žoge 

Novo besedilo 

Disciplinske kazni 
V določenih primerih je potrebno igralca zaradi 
namernega igranja z roko opomniti zaradi 
nešportnega obnašanja, npr. ko igralec: 
namerno igra z žogo z roko, da bi nasprotniku 
preprečil pridobitev posesti žoge 

Obrazložitev: 

Odločba IFAB: Bolj je pomembno kaznovati posledico igre z roko kot pa dejstvo, da je bila 

brezobzirna. Dejansko je lahko igra z roko neopazna, pa vendar zelo pomembna. Nadalje je tudi težko 

definirati, kaj je mišljeno z »brezobzirno« in imeti enovito interpretacijo, še posebej s sodniki iz 

različnih držav ali kontinentov z zelo različnimi izkušnjami. Brisanje besede »brezobzirno« in predpis, 

da mora biti opomnjen igralec, ki z igro z roko prepreči nasprotniku pridobitev posesti žoge, 

omogočata lažjo interpretacijo. 

 

9. Pravilo 12 – Prekrški in nešportno obnašanje:  

Interpretacija Futsal pravil igre in Navodil sodnikom: Različni prekrški vratarja (samo 

angleška izdaja) 

Obstoječe besedilo 

Vratarju se ni dovoljeno dotikati žoge znotraj 

svoje polovice igrišča v naslednjih primerih: 

• če ima posest nad žogo na svoji polovici 

igrišča za več kot štiri sekunde bodisi: 

- z rokama v svojem kazenskem 

prostoru, 

- z nogama na svoji polovici igrišča, 

- z rokama v svojem kazenskem 

prostoru in z nogama na svoji 

polovici igrišča. 

 

V vseh teh primerih mora sodnik, ki je najbližje 

vratarju, javno šteti štiri sekunde:  

• če se vratar po oddani žogi v igro, 

ponovno dotakne žoge na svoji polovici 

igrišča, potem ko mu jo je namerno 

Novo besedilo 

Vratarju se ni dovoljeno dotikati žoge znotraj 

svoje polovice igrišča v naslednjih primerih: 

• če ima posest nad žogo na svoji polovici 

igrišča za več kot štiri sekunde bodisi: 

- z rokama v svojem kazenskem 

prostoru, 

- z nogama na svoji polovici igrišča, 

- rokama v svojem kazenskem 

prostoru in z  nogama na svoji 

polovici igrišča. 

 

V vseh teh primerih mora sodnik, ki je najbližje 

vratarju, javno šteti štiri sekunde:  

• se vratar po oddani žogi v igro ponovno 

dotakne žoge na svoji polovici igrišča, 

po tem ko mu jo je namerno  podal  
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brcnil soigralec in se je ni dotaknil noben 

nasprotnik: vratar ima posest nad žogo, 

ko se je dotika s katerim koli delom 

telesa, razen če se je žoga po naključju 

odbila od njega 

soigralec in se je ni dotaknil noben 

nasprotnik: vratar ima posest nad žogo, 

ko se je dotika s katerim koli delom 

telesa, razen če se je žoga po naključju 

odbila od njega 

Obrazložitev: 

Napaka v angleški izdaji, ki je veljavna. 

 

 

Implementacija 

Te spremembe in dopolnitve so obvezujoče za konfederacije in nacionalne zveze od 2. julija 2012. 

Konfederacije ali nacionalne zveze, pri katerih se tekmovalna sezona ni zaključila do 2. julija, smejo 

spremembe vključiti v Pravila igre s pričetkom naslednje tekmovalne sezone. 

 

 

Za dodatne informacije vam je na voljo strokovna služba NZS. 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Aleš Zavrl 

Generalni sekretar NZS 

 

Pripravil: Štefan Tivold, član Komisije NZS za pravila nogometne igre; 

Poslati: 

- Medobčinske nogometne zveze; 

- ZNSS, ZNTS; 

- Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS); 

- Klubi malega nogometa; 

- Člani organov in komisij NZS; 

- Sodniki, delegati in kontrolorji (na listah NZS). 

 

- Člani NO NZS; 

- Člani IO NZS; 

- Častni predsednik NZS; 

- Direktor in selektorji nogometnih reprezentanc; 

- Arhiv, tu. 

 


