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ZADEVA: PRAVILO 15 - UDAREC IZ AVTA                                     
 

 
UEFA je pred začetkom sezone 2010/2011 uvedla spremembo PRAVILA 15 – udarec iz avta. NZS je takrat z 
odločbo ostala pri do takrat veljavnem pravilu. SO ZNSS se je pred začetkom tekmovalne sezone 2015/2016 
odločil za spremembo ob izvedbi avta in tako sledil navodilom UEFE iz leta 2010. Po FUTSAL pravilih  igre, 
tako sedaj dopuščamo postavitev žoge ob izvedbi avta na vzdolžno črto ali izven igrišča največ do 25 cm od 
vzdolžne črte.  
Pravilo prične veljati s 01.07.2015. 

 
 

Udarec iz avta je postopek za nadaljevanje igre. 

Udarec iz avta se dosodi za nasprotnike igralca, ki se je zadnji dotaknil žoge, potem ko vsa žoga po tleh ali 
po zraku preide vzdolžno črto ali se dotakne stropa v dvorani 

 
Iz udarca iz avta ni možno direktno doseči zadetka 

 

Obstoječe besedilo  

 
Postavitev pri udarcu iz avta 
 
V trenutku oddajanja žoge: 
� izvajalec, ki izvaja udarec iz avta, ob izvedbi stoji z enim stopalom na vzdolžni črti 

ali izven igrišča. 
� Izvajalec udari žogo z nogo, ki mora pred izvedbo mirovati, ali z vzdolžne črte, kjer 

je žoga zapustila igrišče ali zunaj igrišča, z razdalje, ki ni večja od 25 cm oddaljene 
od točke, kjer je žoga zapustila vzdolžno črto.   
   

Žoga  mora biti vrnjena v igro v času štirih sekund, ko so izpolnjeni pogoji za izvedbo. 
 

 

 

Pomembno:  

 

� v kolikor je žoga postavljena do max 25 cm izven igrišča, je žoga v igri takrat, ko je udarjena in 

preide vzdolžno črto v igrišče 

� vsi igralci nasprotnega moštva morajo biti pri izvedbi udarca iz avta oddaljeni od žoge minimalno 

5m (v primeru kršitve je potrebno igralca opomniti). 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

  PRAVILO  15 – komentar v kolikor žoga po udarcu iz avta postavljena izven igrišča ne pride v  igrišče. 
      
     Postopki – kršitve 

 

Obstoječe besedilo Novo besedilo 

....... 

Če gre žoga v nasprotnikova vrata direktno iz udarca 
iz avta, sodniki dosodijo vmetavanje od vrat. 
Če gre žoga v izvajalčeva vrata direktno iz udarca iz 
avta, sodniki dosodijo udarec iz kota. 
 
Če žoga pri udarcu iz avta ne pride na igrišče, ekipa 
ponavlja udarec iz avta iz istega mesta, pod pogojem, 
da je bil udarec iz avta izveden v skladu s pravilnim 
postopkom, vendar se štetje štirih sekund začne, kjer 
se je končalo, ko je ekipa, ki izvaja udarec iz avta, 
pripravljena na ponovitev izvedbe. 
Če udarec iz avta ni bil izveden v skladu s pravilnim 
postopkom, ga mora izvajati igralec iz nasprotne 
ekipe. 
…….. 

…….. 

Če gre žoga v nasprotnikova vrata direktno iz 
udarca iz avta, sodniki dosodijo vmetavanje od 
vrat. 
Če gre žoga v izvajalčeva vrata direktno iz 
udarca iz avta, sodniki dosodijo udarec iz kota 
 
Če žoga pri udarcu iz avta ne pride na igrišče, 
bodo sodniki odredili, da udarec iz avta izvaja 
igralec nasprotne ekipe. 
…….. 

 

 

Obrazložitev:  Pravilo 15 določa, da ima igralec na razpolago štiri sekunde, da izvede udarec iz avta 
na pravilen način. Če žoga pri izvedbi udarca iz avta ne pride na igrišče, se smatra da udarec iz avta 
ni bil zaključen znotraj štirih sekund, zato avt izvaja nasprotna ekipa. 

 

 

Pripravil: TIVOLD Štefan, l.r.                                                                                                                                       
SO ZNSS 

 


