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ROZHODNUTIA 

135. Všeobecné výročné zasadnutie Medzinárodného výboru pre pravidlá (IFAB) sa 
konalo formou video konferencie 5. marca 2021 a predsedal jej prezident Futbalovej 
asociácie Walesu. Hlavné rozhodnutia a závery z diskusií, ktoré boli prijaté počas tohto 
zasadnutia, sú uvedené nižšie. 

Aby sa zabezpečilo bezodkladné vykonávanie zmien Pravidiel futbalu a tiež v záujme 
pomoci pri ich preklade, sú všetky zmeny uvedené v sprievodnom dokumente Zmeny 
Pravidiel futbalu 2021/22, ktorý je k dispozícii aj na internetovej stránke IFAB web site. 

Stiahnuteľné verzie úplného znenia Pravidiel futbalu 2021/22 budú v knižnej podobe k 
dispozícii na našich webových stránkach čoskoro. Tlačené kópie budú distribuované 
v mesiacoch máj / jún. Ako obvykle, každá konfederácia a národná futbalová asociácia 
dostane päť tlačených kópií Pravidiel futbalu 2021/22, okrem toho každá dostane aj 
jednu kópiu pre každého medzinárodného FIFA rozhodcu a asistenta rozhodcu. 

Predbežné objednávky na ďalšie kópie Pravidiel futbalu 2021/22, mimo rámec už 
vyššie uvedených, môžu byť vykonané prostredníctvom internetového obchodu 
shop.theifab.com od 23.marca, v nezmenenej cene 3.00,- CHF za kópiu. Pre 
bezproblémové zabezpečenie vami objednaných kópií vás chceme vyzvať k realizácii 
objednávok najneskôr do 23. apríla 2021. Upozorňujeme, že pri oneskorených 
objednávkach sa môžu zvýšiť výrobné náklady, a teda cena za kópiu môže byť vyššia. 

1. Pravidlá futbalu 2021/22 
Členovia IFAB schválili na svojom Všeobecnom výročnom zasadnutí rôzne zmeny a 
objasnenia Pravidiel futbalu 2020/21, ich presné znenie je uvedené v prílohe. 

Hlavná zmena v Pravidlách futbalu: Pravidlo 12– Zakázaná hra a nešportové 
správanie 

Keďže interpretácia priestupkov pri hre rukou nebola vždy konzistentná a to z dôvodov 
nesprávnych aplikácií a výkladu tejto časti Pravidiel futbalu, členovia IFAB potvrdili, že 
nie každý dotyk ruky/ramena hráča s loptou je priestupok. 



Z hľadiska aplikácie kritéria „robí telo neprirodzene širším“ bolo potvrdené, že 
rozhodcovia by mali naďalej využívať k posúdeniu oprávnenosti (legálnosti) polohy 
(pozície) ruky/ramena pohyb hráča v danej špecifickej situácii. 

Po tomto objasnení, jedná sa o priestupok, ak hráč: 

• sa dotkne úmyselne lopty rukou/ramenom, napríklad pohybom ruky/ramena 
smerom k lopte, alebo 

• sa dotkne lopty rukou/ramenom, ktoré robí jeho telo neprirodzene širším. 
U hráča sa považuje vysvetlenie pojmu „robí jeho telo neprirodzene širším“ to, ak 
poloha (pozícia) jeho ruky/ramena nie je dôsledkom alebo príčinou pohybu hráča 
v danej špecifickej situácii. Tým, že má ruku/rameno v takej pozícii, keď robí telo 
neprirodzene širším, riskuje zásah ruky/ramena loptou a tým následné potrestanie 
priestupku, alebo 

• dosiahne gól do súperovej bránky 
o  priamo rukou/ramenom, hoci aj po náhodnom dotyku ruky s loptou, včítane 

 brankára, alebo 
o  ihneď potom, čo sa lopta dotkla ruky/ramena hráča, hoci aj náhodne. 

 
Náhodná hra rukou hráča, ktorá vedie k dosiahnutiu gólu spoluhráčom alebo 
k rozvinutiu gólovej príležitosti, sa už ďalej nebude považovať za priestupok. 

 
Iné zmeny a objasnenia 
 
Iné schválené zmeny a objasnenia sú zahrnuté do Pravidiel futbalu 2021/22 a sú 
podrobne uvedené v prílohe. 
 

Účinnosť Pravidiel futbalu 2021/22 

Bolo odsúhlasené, aby sa dalo viac času hráčom, trénerom a rozhodcom na 
oboznámenie sa s aktuálnymi zmenami Pravidiel futbalu. Preto je efektívnejšie posunúť 
dátum ich platnosti z 1. júna na 1. júla. Súťaže, ktoré začínajú pred týmto dátumom, 
smú zmeny implementovať skôr alebo aj oneskoriť ich implementáciu, avšak najneskôr 
do začiatku nového súťažného ročníka. 

2. Experiment striedania hráča v dôsledku otrasu mozgu 
Členovia IFAB obdržali aktualizáciu počiatočných štádií experimentu s ďalším 
striedaním hráča v dôsledku zranenia otrasom mozgu (podrobnejšie informácie možno 
nájsť v Obežníku č. 21). 

IFAB a FIFA budú naďalej pokračovať v zbieraní, diskutovaní a analyzovaní futbalovej 
a lekárskej spätnej väzby, ktorá sa týka tejto problematiky a následne potom budú 
informovať o akýkoľvek rozhodnutiach jej prípadnej aplikácie (implementácie) do 
Pravidiel futbalu. 

 



3. Zvýšený počet striedaní (dočasná zmena týkajúca sa COVID-19) 
Členovia IFAB dostali aj návrh na aktualizáciu dočasnej zmeny Pravidla 3 - Hráči, ktorá 
povoľuje družstvám využívať až päť striedaní v stretnutiach top - súťaží. Táto dočasná 
zmena sa predlžuje pre klubové súťaže do 31. decembra 2021 a pre súťaže národných 
tímov do 31. júla 2022 (podrobnejšie informácie možno nájsť v Obežníku č. 21). 

Dohodlo sa, že meniaci sa vplyv pandémie na futbal bude pod neustálou kontrolou, 
aby sa v budúcnosti zabezpečili primerané, aktuálne opatrenia v súvislosti s týmto 
dočasným, pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. 

4. Pravidlo o hráčovi mimo hry a video asistenti rozhodcu 
Počas Všeobecného výročného zasadnutia prebehla aj diskusia týkajúca sa Pravidla 11 
– Hráč mimo hry a tiež boli podané informácie od FIFA o najnovšom vývoji týkajúcom 
sa inovácií, ktoré by mohli umožniť využívanie technológie VAR aj v súťažiach 
s obmedzeným rozpočtom. 

IFAB je veľmi vďačný za podporu a množstvo návrhov naprieč celým futbalovým 
svetom. Aj ich pomocou Pravidlá futbalu podporujú ďalší rozvoj futbalu, od najnižšej 
až po medzinárodnú úroveň a robia ich spravodlivejšími, viac prístupnejšími a 
zábavnejšími. 

IFAB informoval, že budú pokračovať celosvetové konzultácie tak, aby Pravidlá futbalu 
naďalej propagovali a chránili spravodlivosť a integritu futbalu na hracích plochách. 

Ďakujeme za vašu pozornosť a prosíme, aby ste nás kontaktovali v prípade 
akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek. 

 

S úctou 

IFAB 
Lukas Brud 
sekretár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMÁRNY PREHĽAD ZMIEN V PRAVIDLÁCH FUTBALU 
 
Zmeny ovplyvňujúce viac ako jedno Pravidlo futbalu 
Poznámky k všetkým Pravidlám – metrické jednotky 

• Objasnenie toho, že ak existuje odchýlka medzi metrickým a britským merným 
systémom, tak metrické jednotky sú pre Pravidlá futbalu smerodajné 

Pravidlá 4, 5, 12 a VAR protokol – nenásilné nevhodné správanie 
• povoľuje sa, aby nenásilné nevhodné správanie sa považovalo za „pohoršujúce, 

urážlivé alebo vulgárne“ a vyústilo do akcie vylúčenia, a zároveň sa povoľuje 
nahradiť slovné výrazy gestá (gesto) alebo gestikulovanie v príslušnom popise 

Pravidlá 1, 2 a 4 – FIFA Program kvality 
• Informácia o FIFA Programe kvality je teraz zahrnutá do Pravidiel futbalu. 

 
Zmeny v jednotlivých Pravidlách futbalu 
Pravidlo 1 – Hracia plocha 

• Bránkové žrde a bránkové brvno musia mať rovnaký tvar (profil) 
• GLT signál (signál gólovej technológie na bránkovej čiare) môže byť poslaný do 

video operačnej miestnosti (VOR) 
Pravidlo 6 – Ostatní rozhodcovia 

• Odteraz je vytvorený FIFA zoznam medzinárodných video rozhodcov (VMOs) 
Pravidlo 7 – Hrací čas 

• Prerušenie hry súvisiace s úplným (celým) premárneným (premeškaným) 
hracím časom 

Pravidlo 11 – Hráč mimo hry 
• Zahrnutie definície obsiahnutej v Pravidle 12 do tohto pravidla – za účelom 

určenia hráča mimo hry respektíve nie hráča mimo hry, a teda ruky ako 
priestupku, horná hranica ramena je v línii so spodkom podpazušia. 

Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie 
• Hra rukou 

o  nie každý kontakt lopty s rukou/ramenom je priestupok 
o  pozícia hráčovej ruky/ramena by mala byť posúdená na základe pohybu 

 tela v príslušnej hernej situácii 
o  odstránenie náhodnej ruky útočiaceho hráča ako priestupku pri zahraní 

 lopty spoluhráčom a pri rozvinutí gólovej príležitosti 
• Priestupok zakázaného používania triku na obchádzanie pravidla týkajúceho sa 

chytenia lopty brankárom pri úmyselnom kope spoluhráča sa aplikuje aj pri kope 
od bránky, pôvodca (iniciátor) tohto úmyselného triku bude napomenutý ŽK 

• Voľný kop alebo pokutový kop môže byť nariadený iba pri priestupku voči 
komukoľvek, kto je uvedený na zozname členov družstva alebo voči rozhodcovi 

VAR protokol 
• Písomný súhlas (povolenie) na využívanie VAR sa požaduje iba od FIFA 
• Určenie princípov v prípadoch, keď video rozhodcovia alebo operátor 

opakovaných záznamov nie sú schopní začať alebo pokračovať v stretnutí. 
 



DETAILY VŠETKÝCH ZMIEN PRAVIDIEL FUTBALU 
 
Tieto zmeny sú určené pre  edíciu Pravidiel futbalu 2021/22. Pre každú zmenu je dané 
nové alebo zmenené alebo pridané znenie, spolu s pôvodným znením, a kde je to 
primerané aj s vysvetlením a objasnením zmeny. 
 

Zmeny ovplyvňujúce viac ako jedno Pravidlo futbalu 
 

Poznámky k všetkým Pravidlám – metrické jednotky 
 
Iné jazyky 
(...) 
Miery (rozmery) 
Ak existuje odchýlka medzi metrickým a britským merným systémom, tak metrické 
jednotky sú pre Pravidlá futbalu smerodajné. 
 
Pravidlá 4, 5, 12 a VAR protokol – nenásilné nevhodné správanie 
 
Dáva sa súhlas, aby niektoré formy nenásilného nevhodného správania (napríklad 
neprístojné, pohoršujúce sa dotýkanie inej osoby a podobné) sa považovali za 
„pohoršujúce, urážlivé alebo vulgárne“ a tým za priestupok na vylúčenie z hry, a ďalej 
aby boli nahradené výrazy gesto (gestá) alebo gestikulovanie v nasledujúcich 
Pravidlách: 
Pravidlo 4 – Výstroj hráčov 

• 5. Heslá, odkazy, zobrazenia a reklama – Interpretácia pravidla (str. 36) 
Pravidlo 5 – Rozhodca 

• 4. Video asistent rozhodcu (VAR) – vzhliadnutie potom, čo bola hra znovu 
    nadviazaná  (str. 44 – dolu) 

Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie 
• 2. nepriamy voľný kop (str. 104, 3. odraz.) 
• 3. Disciplinárne opatrenia – Oslava dosiahnutia gólu (str. 108) 
• 3. Disciplinárne opatrenia – Vylúčenia (str. 108 a 110, posledný odsek)  
• 3. Disciplinárne opatrenia – Členovia realizačných tímov (str.110), napomenutia 

    (str. 110, 4., 6. a 8. odsek) 
Video asistent rozhodcu (VAR) – protokol 

• 1. Princípy (str. 153, bod 10.) 
• Preskúmateľná zmena rozhodnutí o priestupkoch, incidentoch v stretnutí 

(str.154, bod c, 4. odsek) 
• Preskúmanie záznamu (str. 158, 1. odsek) 

 
 
 
 



Pravidlá 1, 2 a 4 – FIFA Program kvality 
Existuje nová sekcia, v ktorej sa popisuje FIFA Program kvality (FQP). Určité detaily 
týkajúce sa FIFA Programu kvality a súvisiacich štandardov boli z Pravidiel odstránené 
tak, aby budúce zmeny vo FIFA Programe kvality (FQP) nevyžadovali ďalšie zmeny 
Pravidiel futbalu. Výsledné zmeny textu sú nasledovné: 
 
Pravidlo 1 – Hracia plocha 
 
Zmenený text   (str. 7, tretí odsek) 
Ak sú v súťažiach reprezentačných družstiev hraných pod záštitou FIFA alebo v 
medzinárodných klubových súťažiach využívané umelé povrchy, musia spĺňať 
podmienky „Koncepcie FIFA Programu kvality pre umelé trávniky“ (FIFA Quality 
Programme for Football Turf), pokiaľ IFAB neudelí špeciálne povolenie. 
 
11. Gólová technológia na bránkovej čiare (GLT) 
 
Zmenený text   (str. 12) 
Gólová technológia na bránkovej čiare môže byť použitá na potvrdenie a podporu 
rozhodnutia rozhodcu o tom, či bol dosiahnutý gól. 

Použitie technológie na bránkovej čiare musí byť stanovené v pravidlách príslušnej 
súťaže. 

(...) 
 
Požiadavky a špecifikácie gólovej technológie na bránkovej čiare 
V prípade použitia gólovej technológie na bránkovej čiare v národných súťažiach musí 
organizátor stretnutia zabezpečiť, aby tento systém (včítane akýchkoľvek 
potencionálnych modifikácií bránok alebo technológií na lopte) spĺňal požiadavky FIFA 
Programu kvality pre GLT. 
 
Ak technológia nie je funkčná podľa testovacieho manuálu, rozhodca nesmie 
v stretnutí použiť systém gólovej technológie na bránkovej čiare a musí o tom podať 
správu príslušnému orgánu. 

 
Pravidlo 2 – Lopta 
Vlastnosti a rozmery 
Zmenený text   (str. 17) 
V súťažných stretnutiach, ktoré riadi FIFA alebo konfederácie, sa môžu používať na 
hru len futbalové lopty, ktoré musia spĺňať požiadavky a niesť jednu zo značiek FIFA 
Programu kvality pre futbal. 
Ak je lopta takto označená, znamená to, že bola otestovaná a spĺňa minimálne 
technické požiadavky podľa Pravidla 2. Ďalšie kritériá špecifické pre každé logo musia 
byť schválené Medzinárodným výborom pre pravidlá (IFAB). 
 
Posledný odsek na str. 17 sa vymazáva 



Pravidlo 4 – Výstroj hráčov 
 
1. Ostatný výstroj  

Elektronické systémy sledovania výkonu (EPTS) 

Zmenený text   (str. 35) 
Ak je používaná technológia ako súčasť elektronických systémov sledovania výkonu 
(EPTS) v oficiálnych súťažiach organizovaných pod záštitou FIFA, konfederácie alebo 
národnej futbalovej asociácie, tak organizátor súťaže musí zabezpečiť, aby táto 
technológia pridaná k výstroju hráčov nebola nebezpečná a vyhovovala požiadavkám 
pre nositeľné EPTS v zmysle FIFA Programu kvality pre EPTS. 
 
Tento text (na str. 35) sa vymazáva: Inštitúcie vykonávajúce testovanie sú 
schvaľované FIFA. 
Grafické značky uvedené vyššie označujú, že EPTS (oblečené alebo optické) bolo 
oficiálne testované v súlade s požiadavkami spoľahlivosti a presnosti k pozitívnemu 
využívaniu údajov o futbale. 

Zmeny v jednotlivých Pravidlách futbalu 
 
Pravidlo 1 – Hracia plocha 
10. Bránky 

Zmenený text  (str.10 a 11) 
Každú bránku tvoria dve zvislé žrde postavené v rovnakej vzdialenosti od rohových 
zástaviek a spojené sú vodorovným bránkovým brvnom. Bránkové žrde a brvno musia 
byť vyrobené zo schváleného materiálu, ktorý nesmie byť nebezpečný. Bránkové žrde 
a bránkové brvno oboch bránok musia mať rovnaký tvar (profil), ktorý musí byť 
štvorcový, obdĺžnikový, okrúhly, eliptický alebo byť hybridom týchto možností. 
Odporúča sa, aby všetky bránky používané v oficiálnych súťažiach hraných pod záštitou 
FIFA alebo konfederácií vyhovovali požiadavkám FIFA Programu kvality pre futbalové 
bránky. 

Vysvetlenie 
• Bránkové žrde a bránkové brvno musia mať rovnaký tvar (profil), obe bránky 

musia byť rovnaké. 
• Bola pridaná zmienka (odkaz) na FIFA Program kvality. 

 
 
 
 
 
 
 



Pravidlo 1 – Hracia plocha 
11. Gólová technológia na bránkovej čiare (GLT) 

Zmenený text  (str.12) 
Princípy používania gólovej technológie na bránkovej čiare 
Informácia o tom, či bol dosiahnutý gól, musí byť okamžite, automaticky a behom 
jednej sekundy potvrdená rozhodcovi cez systém gólovej technológie na bránkovej 
čiare, a to vibráciou alebo vizuálnym signálom na jeho hodinkách. Táto informácia smie 
byť tiež poslaná do video operačnej miestnosti (VOR). 
 
Vysvetlenie 

• Ak je používaný VAR systém, signál technológie na bránkovej čiare (GLT) smie 
byť poslaný do video operačnej miestnosti (VOR) 

Pravidlo 6 – Ostatní rozhodcovia 
Zmenený text  (str. 59) 
Video asistent rozhodcu (VAR) a asistent video asistenta rozhodcu (AVAR) sú video 
rozhodcovia (VMOs) a asistujú rozhodcovi v súlade s Pravidlami futbalu a VAR 
protokolom. 
 
Vysvetlenie 

• Odteraz je vytvorený FIFA zoznam medzinárodných video rozhodcov (VMOs). 
 

Pravidlo 7 – Hrací čas 
Nadstavenie hracieho času 
Zmenený text  (str. 74) 
Rozhodca nadstaví každý polčas o úplný (celý) hrací čas, ktorý sa podľa jeho názoru 
premeškal v príslušnom polčase. 
 

Vysvetlenie 
Objasnenie toho, že napríklad, ku koncu stretnutia je prerušenie, ktoré je dlhšie ako 
ešte zostávajúci hrací čas. Pridaný čas signalizovaný náhradným rozhodcom je 
zostávajúci hrací čas, nie dĺžka prerušenia hry. 

 

Pravidlo 11 – Hráč mimo hry 
1. Hráč v postavení mimo hry 

Pridaný text  (str. 93) 
Ruky a ramená všetkých hráčov, vrátane brankárov, sa neberú do úvahy. Za účelom 
určenia, či je hráč mimo hry, platí, že horná hranica ramena je v línii so spodkom 
podpazušia. 
 



Vysvetlenie 
Plece nie je časť ruky/ramena pre posúdenie zakázanej hry rukou ako priestupku. Je to 
časť tela, ktorou môže byť dosiahnutý regulárny gól a preto musí byť táto časť tela 
takto zvažovaná (posudzovaná) aj pri rozhodovaní o hráčovi mimo hry. 
 

Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie 
1. Priamy voľný kop 
Pridaný text  (str. 103) 
Priamy voľný kop sa ďalej nariadi v prípadoch, ak sa hráč dopustí akéhokoľvek 
z nasledujúcich priestupkov 
• (...) 
• pohryzie alebo opľuje kohokoľvek, kto je uvedený na zozname členov družstva alebo 

rozhodcu 
 

Vysvetlenie 
Priamy voľný kop alebo pokutový kop môže byť nariadený, ak je priestupok spáchaný 
voči ktorejkoľvek osobe uvedenej na zozname členov družstva (hráči, náhradníci, 
vystriedaní hráči, vylúčení hráči a členovia realizačného tímu) alebo voči rozhodcovi. 
 
Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie 
1. Priamy voľný kop – zakázaná hra rukou 
Upravený pôvodný text (str. 103) 
Priestupok je, ak hráč 
• sa úmyselne dotkne lopty rukou, pohybuje rukou smerom k lopte 
• dosiahne priamo gól do súperovej bránky rukou, hoci aj po náhodnom dotyku ruky 

s loptou, včítane brankára 
• potom, čo sa lopta dotkne jeho ruky, hoci aj náhodne 

- ihneď dosiahne gól do súperovej bránky 
 

Nie každý dotyk ruky hráča s loptou je priestupok. 

Priestupok je, ak hráč 
• sa úmyselne dotkne lopty rukou/ramenom, napríklad pohybuje rukou/ramenom 

smerom k lopte 
• sa dotkne lopty rukou, ktorá robí jeho telo neprirodzene širším. Význam slovného 

pomenovania „robenie tela neprirodzene širším“ sa vzťahuje k výkladu, či pozícia 
ruky/ramena hráča nie je dôsledkom alebo príčinou pohybu hráčovho tela v danej 
špecifickej hernej situácii. Majúc ruku/rameno v takejto pozícii hráč riskuje, že 
dôjde k zásahu ruky s loptou a tým k priestupku s následným potrestaním 

• dosiahne gól do súperovej bránky 
- priamo rukou/ramenom, hoci aj náhodne, včítane brankára 
- ihneď potom, ako sa dotkol lopty rukou, hoci aj náhodne 



Vysvetlenie 
• nie každý kontakt ruky/ramena s loptou je považovaný za priestupok 
• rozhodcovia musia posúdiť opodstatnenosť pozície ruky/ramena vo vzťahu 

k pohybu hráčovho tela v danej špecifickej hernej situácii 
• náhodná ruka jeho spoluhráča predtým, ako hráč dosiahne gól a náhodná hra 

rukou, po ktorej sa rozvinula gólová príležitosť, nie sú odteraz považované za 
priestupok a boli z textu odstránené. 
 

Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie 
2. Nepriamy voľný kop 
Pridaný text  (str. 104) 
Nepriamy voľný kop sa nariadi ak hráč 
• (...) 
• iniciuje úmyselný trik v snahe obísť Pravidlá futbalu tým, že prihrá loptu, včítane z 

voľného kopu alebo z kopu od bránky, vlastnému brankárovi hlavou, hruďou, 
kolenom a podobne, pričom nie je rozhodujúce, či sa brankár dotkne lopty rukami. 
Brankár je potrestaný napomenutím, ak je zodpovedný za iniciovanie tohto 
úmyselného triku. 
 

3. Disciplinárne opatrenie – napomenutie za nešportové správanie 
 

Zmenený text (str. 107) 
• (...) 
• iniciuje úmyselný trik v snahe obísť Pravidlá futbalu tým, že prihrá loptu, včítane z 

voľného kopu alebo z kopu od bránky, vlastnému brankárovi hlavou, hruďou, 
kolenom a podobne, pričom nie je rozhodujúce, či sa brankár dotkne lopty rukami. 
Brankár bude potrestaný napomenutím, ak je zodpovedný za iniciovanie tohto 
úmyselného triku. 

 
Vysvetlenie 
Priestupok používania úmyselného triku v snahe obísť Pravidlá futbalu, aby sa umožnilo 
brankárovi chytiť loptu do rúk pri úmyselnom kopnutí lopty spoluhráčom, sa odteraz 
aplikuje aj pri kope od bránky. Ak je brankár zodpovedný za iniciovanie takého triku, 
bude potrestaný napomenutím. 
 

Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie 
4. Nadviazanie na hru po zakázanej hre a nešportovom správaní 
     Zmenený text  (str. 111 a 112) 

• Ak je lopta v čase priestupku v hre a hráč sa dopustí fyzického priestupku na 
hracej ploche voči 

 



- súperovi, nadväzuje sa na hru nepriamym voľným kopom, priamym voľným 
kopom alebo pokutovým kopom, 

- spoluhráčovi, náhradníkovi, vystriedanému hráčovi, vylúčenému hráčovi, 
rozhodcovi, na hru sa nadväzuje priamym voľným kopom alebo pokutovým 
kopom. 

Poznámka: odstránil sa text (posledný odrazník)  – „ktorejkoľvek inej osobe, na hru sa 
nadväzuje rozhodcovskou loptou“. 

Všetky priestupky verbálneho charakteru sa trestajú nariadením nepriameho voľného 
kopu. 

Ak rozhodca preruší hru za priestupok, ktorého sa  hráč dopustil na hracej ploche alebo 
mimo nej voči cudzej osobe, hra bude nadviazaná rozhodcovskou loptou, okrem 
prípadu, keď je voľný kop nariadený za opustenie hracej plochy hráčom bez súhlasu 
rozhodcu. 

Vysvetlenie 
Voľný kop alebo pokutový kop môže byť nariadený iba, ak dôjde k priestupku voči 
ktorejkoľvek osobe uvedenej na zozname členov družstva (hráči, náhradníci, vystriedaní 
hráči, vylúčení hráči a členovia realizačného tímu) alebo voči rozhodcom.  
Ak je hra prerušená, pretože sa do priestupku zapojila akákoľvek iná osoba, zviera, 
objekt (predmet, vec), hra bude nadviazaná rozhodcovskou loptou, okrem prípadu, ak 
bol voľný kop nariadený za opustenie hracej plochy hráčom bez súhlasu rozhodcu. 

Video asistent rozhodcu (VAR) – protokol 
Zmenený text  (str. 44 a str.152, druhý odstavec) 
Použitie video asistenta rozhodcu (VAR) je dovolené iba vtedy, keď organizátor 
stretnutia alebo súťaže splnil všetky požiadavky Realizačnej podpory a Schvaľovacieho 
programu (IAAP), ako aj vydané IAAP dokumenty FIFA, a obdržal písomný súhlas FIFA. 
 
Vysvetlenie 
Písomný súhlas pre využívanie VAR je požadovaný iba od FIFA. 
 
Video asistent rozhodcu (VAR) – protokol 
Praktické opatrenia 
Pridaný text (str. 59, posledný odsek, posledný riadok a str. 155) 

Neschopnosť VAR, AVAR alebo operátora opakovaných záznamov 

Pravidlo 6 – Ostatní rozhodcovia, v texte je stanovené: Pravidlá danej súťaže musia 
jasne určiť, kto nahradí rozhodcu, ak je neschopný začať alebo pokračovať v stretnutí 
a akékoľvek s tým súvisiace zmeny. V stretnutiach, v ktorých sa využíva VAR, je toto 
aplikované výmenou operátorov.  (str. 59) 



Keďže pre výkon funkcie video asistenta rozhodcu (VAR), asistenta video asistenta 
rozhodcu (AVAR) alebo operátora pre opakované záznamy je potrebný špeciálny tréning 
a kvalifikácia, do pravidiel súťaže musia byť zahrnuté nasledovné princípy: 

• Ak VAR, AVAR alebo operátor pre opakované záznamy nie je schopný začať alebo 
pokračovať vo výkone svojej funkcie, smie byť nahradený kýmkoľvek, kto je 
kvalifikovaný pre túto funkciu 

• Ak nie je kvalifikovaná náhrada za VAR alebo za operátora pre opakované 
záznamy, stretnutie sa musí začať respektíve sa musí v ňom pokračovať bez 
využívania VAR 

• Ak nie je kvalifikovaná náhrada za AVAR, stretnutie sa musí začať hrať respektíve 
sa musí v ňom pokračovať bez využívania VAR, okrem akceptovateľných 
okolností a to takých, ak obe družstvá súhlasia písomnou formou, že stretnutie 
môže byť hrané respektíve sa môže v ňom pokračovať iba s VAR a operátorom 
pre opakované záznamy. 

Tieto rozhodnutia, ktoré sú uvedené v druhom a treťom odseku vyššie, sa neaplikujú, 
ak je na stretnutie delegovaný viac ako jeden AVAR respektíve viac ako jeden operátor 
pre opakované záznamy. 

Vysvetlenie 
Súťaže musia zahŕňať vo svojich pravidlách princípy, podľa ktorých sa postupuje 
v prípade, ak video rozhodcovia alebo operátor pre opakované záznamy nie sú schopní 
vykonávať funkciu pred alebo počas stretnutia. 
 
Futbalové pojmy 
Pohoršujúci, urážlivý alebo vulgárny jazyk  (str. 204) 
Verbálne alebo fyzické správanie, ktoré je hrubé, neslušné, zraňujúce, bolestivé, 
neúctivé, nezdvorilé a podobné, bude potrestané vylúčením z hry ČK. 
 
Rozhodcovské pojmy 

Video rozhodcovia (VMOs)  (str. 207) 
Video rozhodcovia sú video asistent rozhodcu (VAR) a asistent video asistenta rozhodcu 
(AVAR), ktorí asistujú rozhodcovi v súlade s Pravidlami futbalu a VAR protokolom. 


