Fotbalová asociace České republiky
Pravidlová komise
Diskařská 2431/4, 160 17, Praha 6 – Strahov

Změny a doplňky Pravidel fotbalu FIFA
platné od 1.7.2014
Mezinárodní výbor pro pravidla fotbalu (IFAB) na svém 128. zasedání, které se konalo dne 1.března 2014 ve Švýcarsku,
rozhodl o níže uvedených změnách v pravidlech fotbalu a vydal níže uvedené instrukce, doplňky a nařízení.
Uvedené změny pravidel fotbalu rozeslala FIFA oběžníkem č.1419 ze dne 6.5. 2014 a jsou platné od 1.6.2014.

Změny a dodatky jsou v textu vyznačeny modře.

Pravidlo 4 – Výstroj hráčů
Ostatní výstroj ( výklad k pravidlu ) - čl. 7 - str. 34 PF :
Stávající text:
Brankář může jako ochranu proti oslnění použít čepici, ale jen s měkkým látkovým štítkem.
Nový text:
Jsou-li nošeny (používány) pokrývky hlavy, pak tyto:
• musí mít černou barvu nebo barvu stejnou jako dres nebo která na dresu převládá ( hráči
stejného družstva musí mít pokrývku stejné barvy )
• musí být v souladu s profesionálním vzhledem hráčské výstroje
• nesmí být spojeny s dresem
• nesmí představovat nebezpečí pro hráče, který je nosí ani pro ostatní hráče (např. zapínací
mechanismus u krku)
• nesmí mít žádné části vyčnívající z povrchu ( kšilt, bambule apod.)
Brankář může jako ochranu proti oslnění použít čepici s kšiltem, ale jen s měkkým látkovým
štíkem.
Odůvodnění:

Mezi povolenou moderní ochrannou výstroj jsou zařazeny i pokrývky hlavy. Po dvouletém pilotním
projektu nebyly zjištěny důvody, proč by nošení pokrývek hlavy mělo být zakázáno, pokud jsou dodržena omezení vzhledu (designu), která byla uvedena v pilotním projektu. Mimoto mužská část fotbalového hnutí rovněž požadovala, aby hráči (muži) mohli nosit pokrývky hlavy, čímž by nedocházelo
k jejich diskriminaci.
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Pravidlo 4 – Výstroj hráčů
Rozhodnutí IFAB - str. 33 PF :
Stávající text:
Hráči nesmí odhalit nátělník ( spodní prádlo ) s jakýmikoli hesly nebo reklamními nápisy. Základní povinná
výstroj hráčů nesmí obsahovat žádná politická, náboženská nebo osobní sdělení.
Hráč, který si svlékne dres a tím odkryje takové nápisy na svém spodním prádle, bude potrestán řídícím orgánem soutěže. Družstvo hráče, jehož základní povinná výstroj obsahuje politická, náboženská nebo osobní sdělení, bude potrestáno řídícím orgánem soutěže nebo FIFA.
Nový text:
Základní povinné vybavení
Základní povinná výstroj hráčů nesmí obsahovat žádná politická, náboženská nebo osobní hesla, sdělení nebo obrázky.
Družstvo hráče, jehož základní povinná výstroj obsahuje politická, náboženská nebo osobní hesla,
sdělení nebo obrázky bude potrestáno řídícím orgánem soutěže nebo FIFA.
Spodní prádlo
Hráči nesmí odhalit spodní prádlo, na němž jsou politická, náboženská, osobní hesla, sdělení
nebo obrázky, nebo reklamy jiné než logo výrobce.
Hráč / družstvo hráče, který odhalí spodní prádlo obsahující politická, náboženská, osobní hesla, sdělení nebo obrázky, nebo reklamy jiné než loga výrobce, bude potrestán řídícím orgánem
soutěže nebo FIFA.
Odůvodnění:

V současnosti existuje rozdíl mezi tím, co hráč může odhalit na jednotlivých částech základní výstroje a tím, co může být na spodním prádle. Tzn. že nesmí osobní sdělení odhalit na vnějších částech
výstroje, ale smí tak učinit na spodním prádle. Tento doplněk si klade za cíl sjednotit výklad u obou
částí výstroje, jak na vnější části dresu, tak na všech typech spodního prádla.
Současně byl výklad rozdělen na dvě části, kdy první část (1. a 2. bod) se týkají vnějšího dresu (základní povinné výstroje) a v druhé části body 3. a 4. se týkají spodního prádla.

Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nesportovní chování
Výklad pravidla o zmaření zjevné brankové příležitosti – čl. 55 – str. 93 PF :
Stávající text :
Rozhodčí vyloučí hráče nebo brankáře, který zmaří podle jeho názoru zjevnou možnost soupeřova družstva dosáhnout branky tím, že soupeřova hráče zastaví některým z přestupků, za které se v souladu s částí A pravidla
12 nařizuje přímý volný, popřípadě pokutový kop. Pokud však družstvo ještě pokračuje v útočné akci a rozhodčí
ponechá výhodu ve hře, posoudí rozhodčí přestupek bránícího hráče jako „pokus o zmaření zjevné brankové
příležitosti“ a tohoto hráče při nejbližším přerušení hry napomene za nesportovní chování podle části C pravidla
12.
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Nový text:
Upravena poslední část stávajícího textu :
Pokud však družstvo ještě pokračuje v útočné akci a rozhodčí ponechá výhodu ve hře, posoudí rozhodčí přestupek bránícího hráče jako „pokus o zmaření zjevné brankové příležitosti“ a tohoto hráče při nejbližším přerušení hry může napomenout za nesportovní chování podle části C pravidla 12.
Odůvodnění:
Pokus o zmaření zjevné brankové příležitosti byl posuzován jako projev nesportovního chování a
hráč byl napomínán. Nyní se již samotný pokus o zmaření zjevné brankové příležitosti proveden přestupkem běžným způsobem ( nedbalost, neopatrnost, nedostatečná předvídavost apod. ) za projev nesportovního chování neposuzuje. Proto v případě ponechání výhody rozhodčí hráče napomíná dle
samotné míry provinění provinivšího se hráče ( za bezohledné přestupky či jiné způsoby nesportovního chování ).

Příloha A – Postupy pro určení vítěze utkání
Výklad k provádění kopů z pokutové značky - čl. 3,4 – str. 119 :
Stávající text:
3. Jestliže při provádění kopů z pokutové značky dojde v důsledku náhlého zhoršení povětrnostních podmínek k takové změně stavu hrací plochy nebo k takovému snížení viditelnosti, že kopy podle názoru rozhodčího nelze regulérně provést, rozhodne se o vítězi utkání v kabině rozhodčího losem.
4. Stejně se postupuje v případě poruchy osvětlení, nebo v případě výpadku v dodávce elektrické energie, jeli důvodný předpoklad, že se provádění kopů z tohoto důvodu nepodaří dokončit (postup rozhodčího upravuje výklad k pravidlu 5).
Nový text:
Ruší se oba články.
Odůvodnění:

Jelikož stávající znění čl. 3 a 4 již není v souladu s výkladem provádění kopů z pokutové značky pravidel FIFA, ruší se oba články v PF a o vítězi při provádění kopů z pokutové značky nemůže být
v žádném případě rozhodnuto losem. Pokud není možné dokončit kopy z pokutové značky z důvodu
„vyšší moci“, upravuje postup rozhodčího výklad k pravidlu 5 a o dalším případném postupu pro
určení vítěze rozhodne řídící orgán soutěže.
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Ostatní rozhodnutí IFAB
Používání mikrofonů nebo kamer rozhodčími k zaznamenávání jejich komunikace za účelem následného zveřejnění
Jako přídavek k uvedeným doplňkům PF, informujeme o používání mikrofonů nebo kamer nošených
rozhodčími v průběhu utkání. Vzhledem k opakujícím se incidentům bylo toto téma řešeno na zasedání
IFAB dne 24.10.2013.
I když IFAB respektuje zájem o poskytnutí jiného pohledu divákům a veřejnosti, bylo jasně konstatováno, že používání takových zařízení není pravidly fotbalu povoleno. A to zejména proto, že takto pořízené záznamy by mohly poškodit důvěryhodnost rozhodčích, obzvláště v kritických situacích. Hlavní důvod, proč je dnes komunikace mezi rozhodčími kódována a není zveřejňována, je ten, aby bylo rozhodčím umožněno navzájem komunikovat rychle a přímo. Případné zveřejňovány záznamů komunikace
mezi rozhodčími by vedlo k tomu, že komunikace by vázla a neměla by požadovaný účinek.
Mimoto je nutné upozornit na právní následky případného používání uvedených záznamových zařízení.
V případě záznamů korespondence mezi rozhodčími by mohlo dojít k jejich použití v disciplinárních
řízeních, což by mělo značný vliv na rozhodčí, kteří by při popisu přestupků museli porovnávat uvedený
popis s pořízeným záznamem.
Vzhledem k tomu, že znění PF neřeší tento specifický detail vybavení rozhodčích (i když se tak asi stane
v nejbližší budoucnosti), musíme zopakovat, že v současné době není používání uvedené doplňkové
výbavy povoleno.

Účinnost:
Uvedená rozhodnutí IFAB týkající se změn PF jsou pro členské asociace závazná od 1. června 2014.
Tam, kde probíhající soutěže nebudou ukončeny do 1. června, platí předchozí výklad PF do ukončení
soutěží.

České Budějovice, 20. května 2014
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