Stručný výňatek ze změn a doplňků Pravidel fotbalu platných od 1.7.2019
Střídání hráčů
Aby bylo zabráněno střídajícímu hráči zdržovat hru pomalým odchodem z hrací plochy přes
středovou čáru, musí hráč opustit hrací plochu v nejbližším místě, pokud rozhodčí
nesignalizuje jinak. Hráč, který odporuje duchu hry má být napomenut za nesportovní
chování, tj. za zdržování při navázání hry (bude mu udělena žlutá karta).
Funkcionáři družstva.
Rozhodčí podniká kroky (činí opatření) proti funkcionářům družstva, kteří se nechovají
odpovědným způsobem a varuje je, nebo je napomene žlutou kartou, nebo vyloučí červenou
kartou z prostoru hřiště vč. technické zóny.
Rozhodčí už tedy ukazuje žlutou, případně červenou kartu i funkcionářům družstva.
Zahájení hry
Družstvo, které vyhraje los, se rozhodne, na kterou branku bude útočit v prvním poločase
nebo zda provede výkop.
Míč rozhodčího
• míč rozhodčího je proveden pro brankáře bránícího družstva v jeho pokutovém území
pokud v okamžiku přerušení hry: - míč byl v pokutovém území - k poslednímu dotyku s
míčem došlo v pokutovém území
• ve všech ostatních případech, provede rozhodčí míč rozhodčího pro jednoho z hráčů
družstva, které hrálo míčem naposledy, v místě, kde se míče naposledy dotknul hráč, vnější
vliv, nebo jak je uvedeno v P 9.1 rozhodčí
• všichni ostatní hráči obou družstev musí zůstat alespoň (minimálně) 4 metry od míče, než
je míč ve hře
Míč je ve hře, když se dotkne země.
Zjednodušeně: Míče rozhodčího se účastní pouze jeden hráč, toho mužstva, které hrálo
naposledy, ostatní jsou vzdálení minimálně 4 metry. V pokutovém území bránícího družstva
se účastní vždy brankář bránícího družstva.
Zahrání míče rukou
Je přestupkem, pokud hráč:
• se úmyslně dotkne míče rukou/paží, včetně pohybu ruky/paže proti míči
• získá výhodu/kontrolu míče, poté, co se míč dotkl jeho ruky/paže a pak - skóruje (vstřelí
míč) do soupeřovy branky - vytvoří brankovou možnost
• skóruje do soupeřovy branky přímo od ruky/paže, i když náhodně, včetně brankáře

Je obvykle přestupkem, když hráč:
• se dotkne míč jeho rukou/paží když:
- ruka/paže zvětšuje nepřirozeně prostor těla
- ruka/paže je nad úrovní ramene (ale ne v případě, že hráč úmyslně vědomě,
kontrolovaně zahraje míčem, který se pak dotkne jeho ruky/paže)
Výše uvedené se aplikují (uplatňují), i když se míč dotkne hráčovy ruky/paže přímo od hlavy
nebo těla (včetně nohy) jiného hráče, který je blízko.
S výjimkou výše uvedených přestupků není obvykle přestupkem, když se míč dotkne hráčovy
ruky/paže:
• přímo od hráčovy vlastní hlavy nebo těla (vč. nohy)
• přímo od hlavy nebo těla (vč. nohy) jiného hráče, který je (stojí) blízko
• když ruka/paže je blízko u těla a nezvětšuje nepřirozeně prostor těla
• jestliže hráč upadne a ruka/paže je mezi tělem a zemí, aby podepřela tělo, ale není vytrčena
bočně nebo vertikálně od těla
Volné kopy
Míč je ve hře, byl-li kopnut a zjevně se pohnul.
Při provádění volného kopu uvnitř pokutového území bránícího družstva je míč ve hře, je-li
kopnut a nemusí opustit pokutové území. Hráči soupeře musí zůstat mimo pokutové území a
být nejméně 9,15 metrů od míče, než je míč ve hře, tedy než je kopnut a zjevně se pohne.
Kop od branky
Míč je ve hře, byl-li kopnut a zjevně se pohnul.
Míč je ve hře, je-li kopnut, a nemusí přitom opustit pokutové území. Hráči soupeře musí
zůstat mimo pokutové území, dokud není míč ve hře, tedy než je kopnut a zjevně se pohne.
Stavění zdi
Tam, kde tři nebo více bránících hráčů staví „zeď“, musí všichni hráči útočícího družstva
zůstat minimálně 1 metr od „zdi“, než je míč ve hře.
Pokud při provedení volného kopu je hráč útočícího družstva méně než 1 metr od „zdi“
tvořené třemi a více hráči bránícího družstva, je nařízen nepřímý volný kop proti útočícímu
družstvu.
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