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Zadeva: Pojasnilo IFAB o razlikovanju med namernim igranjem in odbojem pri pravilu št: XI 
 
Spoštovani, 
 
Mednarodni odbor za nogometna pravila (IFAB) je 27. julija izdal naslednje pojasnilo: 
 
Pravilo 11 – OFSAJD 
Pojasnilo navodil o razlikovanju med »namernim igranjem« in »odbojem« 
 
Ustrezno poglavje Pravila 11 navaja: 
Igralec, ki je v ofsajd položaju v trenutku, ko se je žoge dotaknil ali z njo igral eden izmed soigralcev, je kaznovan 
le, če se je vključil v aktivno igro z:   

… 
• pridobitvijo prednosti, tako da igra z žogo ali vpliva na nasprotnika, potem ko: 

▪ se žoga odbije od vratnice, prečke, katerega od sodnikov ali nasprotnika 
…. 

Ne šteje se, da si igralec v ofsajd položaju pridobi prednost, če dobi žogo od nasprotnika, ki je namerno igral z 
žogo, vključujoč namerno igro z roko, razen pri namernem branjenju udarca. 

Ni potrebe po spremembi Pravila 11, vendar se ob upoštevanju pričakovanj nogometnega sveta pojasnjujejo 
navodila o razlikovanju med »namernim igranjem« in »odbojem«, kot sledi: 
 
»Namerno igranje« je, ko ima igralec nadzor nad žogo z možnostjo: 

• Podati žogo soigralcu 
• Pridobiti posest nad žogo 
• »Razčistiti« žogo (npr. z udarcem z nogo ali glavo) 

 
Če je igralec, ki ima nadzor nad žogo, pri podaji ali poskusu pridobiti nadzor ali »razčistiti« žogo netočen ali 
neuspešen, to ne izniči dejstva, da je igralec »namerno igral« z žogo. 
 
Naslednje kriterije je potrebno upoštevati kot pokazatelje, ali je imel igralec nadzor nad žogo in je posledično 
»namerno igral« z žogo: 

• Žoga je potovala z razdalje in je imel igralec jasen pogled nanjo 
• Žoga se ni gibala hitro 
• Smer žoge ni bila nepričakovana 
• Igralec je imel čas koordinirati gibanje svojega telesa, kar pomeni, da ne gre za primer, ko se je igralec 

instinktivno raztegnil ali skočil ali gibal ter s tem pridobil le omejen kontakt / nadzor nad žogo. 



Komisija NZS za Pravila igre, predsednik Vlado Šajn 
Predsednik ZNSS, David McDowell. 
 
V primeru morebitnih vprašanj je na voljo sodniški oddelek NZS. 
 
S spoštovanjem, 
 
Nogometna zveza Slovenije 
 
Martin Koželj 
Generalni sekretar NZS 

 
 
 
 
 

 

Poslati: 
- Medobčinske nogometne zveze; 
- ZNSS, ZNTS; 
- Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS); 
- 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. 

 


