
PRAVIDLÁ FUTBALU 2020/21 

ZMENY A OBJASNENIA  
(aj zmeny VAR protokolu, Pojmov v Pravidlách futbalu a Praktických 

pokynoch pre rozhodcov) 

 

SUMÁRNY PREHĽAD ZMIEN PRAVIDIEL FUTBALU 
Pravidlo 1 – Hracia plocha 

• Bránkové žrde a bránkové brvno smú byť kombináciou štyroch základných 
tvarov 

Pravidlo 10 – Určenie výsledku stretnutia 
• Žlté karty (ŽK) a verbálne napomenutia (varovania) udelené v priebehu 

stretnutia sa neprenášajú  do kopov na bránku zo značky pokutového kopu 
• Pozri tiež zmeny Pravidla 14 týkajúce sa kopov na bránku zo značky pokutového 

kopu 

Pravidlo 11 – Hráč mimo hry 
• Pre aplikáciu Pravidla 11 – Hráč mimo hry sa zakázaná hra rukou brániaceho 

hráča sa považuje za „úmyselnú hranie“. 

Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie 
• Hra rukou 

- hranica medzi plecom a ramenom je definovaná ako spodná časť 
podpazušia (pozri diagram na poslednej strane zmien a objasnení) 

- náhodná hra rukou útočiaceho hráča (alebo jeho spoluhráča) je považovaná 
za priestupok, ak k nemu dôjde bezprostredne (okamžite) pred dosiahnutím 
gólu alebo jasnej gólovej príležitosti 

• Brankár môže obdržať ŽK alebo byť vylúčený z hry (ČK) za „zakázané“ dotknutie 
sa lopty druhýkrát pri nadviazaní na hru skôr ako sa jej dotkne iný hráč 
(napríklad pri kope od bránky, voľnom kope a podobne), aj keď sa jej dotkne 
rukou/ramenom 

• Akýkoľvek priestupok (nie iba zakázaná hra), ktorým sa ovplyvní alebo zmarí 
sľubná útočná akcia, by mal viesť k udeleniu ŽK 

• Hráč, ktorý nerešpektuje predpísanú vzdialenosť 4 metre pri rozhodcovskej 
lopte, by mal byť napomenutý ŽK 

• Ak rozhodca uplatňuje výhodu v hre alebo umožní „rýchle“ vykonanie voľného 
kopu za priestupok, ktorým bola „ovplyvnená alebo zmarená sľubná útočná 
akcia“, potom sa za tento priestupok ŽK neudeľuje 
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Pravidlo 14 – Pokutový kop 
• Priestupok brankára nebude potrestaný, ak je pokutový kop kopnutý mimo 

priestoru bránky alebo sa lopta odrazí od bránkových žrdí alebo bránkového 
brvna (bez dotyku brankára) okrem priestupku, ktorým ovplyvní vykonávateľa 
pokutového kopu 

• Brankár je verbálne napomenutý (varovaný) za prvý priestupok, napomenutý 
ŽK bude za akýkoľvek ďalší priestupok (priestupky) 

• Vykonávateľ pokutového kopu je potrestaný, ak brankár a vykonávateľ 
pokutového kopu sa dopustia priestupku v presne rovnakom čase. 

VAR protokol 
• Iba jeden „TV signál“ je požadovaný pre VAR - iba pre preskúmanie 

Pojmy v Pravidlách futbalu 
• Do tejto časti bola zahrnutá definícia držania ako priestupku 
• Pozícia hráča pri nadviazaní na hru je pozícia jeho nôh alebo akejkoľvek časti 

tela, ktorou sa dotýka zeme (okrem uvedeného v Pravidle 11 – Hráč mimo hry) 

Objasnenie 
Ak pri nadviazaní na hru kopom od bránky alebo voľným kopom brankár nohou 
nadhodí loptu a jeho spoluhráč hlavou alebo prsami mu ju vráti a brankár ju chytí do 
rúk, kop sa opakuje, ale nie je za to udelená žiadna disciplinárna sankcia (okrem 
prípadu, ak by sa to stalo opakovane, a teda by išlo o sústavné priestupky). 

Redakčné zmeny 
Bolo urobených niekoľko redakčných zmien, aby sa poradie ďalších stalo 
konzistentnejšie a  logickejšie, v Pravidlách futbalu sú zvýraznené podčiarknutím. 

 

Reorganizovaný text 

Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie 

• Poradie odrážok definujúcich hru rukou ako priestupku bolo zmenené 

Pravidlo 14 – Pokutový kop 

• Boli zahrnuté ďalšie odrážky týkajúce sa priestupkov brankára 
• Vzhľadom na zmeny bola aktualizovaná a prebudovaná „Sumárna tabuľka 

priestupkov“ pri pokutovom kope 

VAR protokol 

• Text v časti „preskúmanie“ bol zmenený tak, aby sa zdôraznilo očakávanie, že 
väčšina preskúmaní bude vykonaná na mieste na to určenom v blízkosti hracej 
plochy (OFR). 
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DETAILY VŠETKÝCH ZMIEN  
V PRAVIDLÁCH FUTBALU 

 
Nasledujúce zmeny Pravidiel futbalu sú edíciou 2020/21. Pre každú zmenu, je dané 
nové / zmenené / pridané znenie, a kde je to primerané, nasleduje vysvetlenie zmeny. 

Pravidlo 1 – Hracia plocha 
10. Bránky 

Zmenený text (strana 10, posledný odsek) 

(...) 

Bránkové žrde a bránkové brvno musia byť zo schváleného materiálu. Musia mať 
tvar štvorcový, obdĺžnikový, okrúhly, eliptický alebo byť ich kombináciou 
a nesmú byť nebezpečné. 

Vysvetlenie 

Bránkové žrde a brvno smú byť kombináciou štyroch základných tvarov. 

Pravidlo 2 – Lopta 
2. Výmena poškodenej lopty 

Zmenený text (strana 18, prvý odsek) 

Ak sa lopta stane nespôsobilou k hre (ak dôjde k jej poškodeniu) 

• hra sa preruší a 
• nadviaže sa na ňu rozhodcovskou loptou 

(odstránil sa text: ... v mieste, kde sa lopta poškodila (stala nespôsobilou ku hre). 

Vysvetlenie 

Znenie bolo zmenené, aby bolo konzistentné s Pravidlom 8. 

Pravidlo 4 – Výstroj hráčov 
4. Ostatný výstroj – Elektronické systémy sledovania výkonu  (EPTS) 

Zmenený text  (strana 35) 

Elektronický systém sledovania výkonu (EPTS) 

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 musí byť označená 
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jednou z nasledujúcich značiek IMS (International Match Standard) alebo FIFA 
Quality. 
 
Inštitúcie vykonávajúce testovanie sú schvaľované FIFA. 
 
Ak sú využívané elektronické systémy sledovania výkonu (EPTS) 
organizátorom stretnutia alebo súťaže, je tento zodpovedný za to, aby 
informácie a dáta vysielané z EPTS do technickej zóny počas stretnutí 
hraných ako oficiálna súťaž boli spoľahlivé a presné. 

(...) 

Nasledujúca značka označuje, že EPTS (oblečené alebo optické) bolo 
oficiálne testované v súlade s požiadavkami spoľahlivosti a presnosti 
k pozitívnemu využívaniu údajov o futbale.  

Vysvetlenie 

Znenie reaguje na inováciu FIFA ohľadne výkonnostných štandardov pre EPTS 
zariadenia. 

Pravidlo 10 – Určenie výsledku stretnutia 
3. Kopy na bránku zo značky pokutového kopu 

Zmenený text  (strana 87) 

Kopy na bránku zo značky pokutového kopu sa vykonávajú po skončení stretnutia 
a pokiaľ nie je uvedené inak, uplatňujú sa príslušné Pravidlá futbalu. Hráč, ktorý bol 
v priebehu stretnutia vylúčený z hry, sa nemôže zúčastniť na vykonávaní 
kopov. Verbálne napomenutia (varovania) a napomenutia ŽK, ktoré boli 
udelené v priebehu stretnutia, sa neprenášajú do procedúry kopov na 
bránku zo značky pokutového kopu. 

 

Vysvetlenie 

Napomenutia ŽK a verbálne upozornenia (varovania), ktoré boli udelené v priebehu 
stretnutia (včítane predĺženého hracieho času) sa neprenášajú, pretože kopy na bránku 
zo značky pokutového kopu nie sú súčasťou stretnutia. Hráč, ktorý obdrží ŽK 
v priebehu stretnutia a aj počas kopov na bránku, nie je vylúčený z hry pre ďalší 
priebeh kopov alebo považovaný za vylúčeného pre disciplinárne účely. 

3. Kopy na bránku zo značky pokutového kopu 

Zmenený text  (strana 88) 

Počas kopov na bránku zo značky pokutového kopu 

(...) 
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• Ak sa brankár dopustí priestupku a kop na bránku je z tohto dôvodu opakovaný, 
brankár bude verbálne napomenutý (varovaný) pre prvý priestupok 
a napomenutý ŽK, ak by sa dopustil akéhokoľvek ďalšieho priestupku 
(priestupkov) 

(...) 

• Ak sa dopustí priestupku brankár a vykonávateľ pokutového v rovnakom čase 
Kop sa považuje za prepadnutý a vykonávateľ kopu bude napomenutý 
ŽK 
 

Vysvetlenie 
• Väčšina neoprávnených zásahov (priestupkov) brankárov vyplýva 

z nedostatočnej predvídavosti v čase, keď je lopta kopnutá. Preto bude pre 
brankára pri prvom takomto priestupku primerané verbálne varovanie, ale musí 
byť napomenutý ŽK pri akomkoľvek ďalšom priestupku (priestupkoch) pri 
opakovanom kope a/alebo pri akomkoľvek následnom kope. 

• Keď brankár a vykonávateľ kopu sa dopustia priestupku v presne tom istom 
čase (stáva sa to výnimočne), vykonávateľ kopu bude potrestaný (napomenutý 
ŽK), pretože priestupkom vykonávateľa kopu (klamlivý pohyb potom, čo bol 
rozbeh na loptu už dokončený) je spôsobený (vyprovokovaný) priestupok 
brankára (predčasne opustenie bránkovej čiary). 

Pravidlo 11 – Hráč mimo hry 
2. Hráč mimo hry 

Zmenený text  (strana 94, posledný odsek dolu) 

Ak hráč v postavení mimo hry získal loptu od súpera, ktorý ju zahral 
úmyselne, včítane zakázanej hry rukou, v takom prípade sa nepovažuje za 
hráča, ktorý získal výhodu z tohto postavenia, s výnimkou obranného 
zákroku ktoréhokoľvek hráča súperovho družstva. 

 

Vysvetlenie 

Text objasňuje, že pre aplikáciu Pravidla 11 je zakázaná hra rukou brániaceho hráča 
považovaná za „úmyselné hranie“. Pretože úmyselné hranie (napríklad: kop alebo 
hlavička) spôsobia, že hráč v postavení mimo hry nie je hráčom mimo hry, a „zakázaná 
hra“ by mala mať rovnaký výsledok ako úmyselné hranie. 

Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie 
1. Priamy voľný kop – Hra rukou 

Nový text a diagram  (strana 104) 



 6 

Za účelom presného určenia hry rukou ako priestupku, horná hranica 
ramena je v línii so spodkom podpazušia. 

Vysvetlenie 

Za účelom určenia (rozhodnutia), kedy je ruka priestupkom, rameno začína na spodku 
(konci) podpazušia, ako je znázornené na diagrame na poslednej strane tohto 
materiálu). 

1. Priamy voľný kop – Hra rukou 

Zmenený text  (strana 104) 

Je priestupok, ak hráč 

• sa úmyselne dotkne lopty rukou, včítane pohybu ruky k lopte 
• dosiahne priamo gól do súperovej bránky rukou/ramenom, hoci aj po 

náhodnom dotyku ruky s loptou, včítane brankára 
• potom, čo sa lopta dotkne ruky/ramena hráča alebo jeho spoluhráča, 

hoci aj náhodne a ihneď 
- dosiahne gól do súperovej bránky 
- sa rozvinie gólová príležitosť 

• dosiahne priamo gól do súperovej bránky rukou, hoci aj po náhodnom dotyku ruky 
s loptou, keď 

(...) 
Okrem vyššie uvedených priestupkov, nejedná sa o priestupok, ak sa lopta dotkne 
súperovej ruky/ramena 
(...) 
 
Vysvetlenie 

Objasnenie vyššie uvedeného: 

• keď sa útočiaci hráč náhodne dotkne lopty rukou/ramenom a lopta smeruje 
k inému útočiacemu hráčovi a útočiace družstvo ihneď dosiahne gól, toto je 
priestupok – hra rukou. 

• naopak nie je to priestupok, ak po náhodnom dotyku ruky s loptou, táto prejde 
určitú vzdialenosť (prihrávka alebo kľučkovanie) a/alebo dôjde k niekoľkým 
prihrávkam predtým, ako bol dosiahnutý gól alebo predtým ako sa rozvinula 
gólová príležitosť. 
 

1. Priamy voľný kop – Hra rukou 

Zmenený text  (strana 104) 

Brankár má rovnaké obmedzenia týkajúce sa hrania lopty s rukou ako ktorýkoľvek iný 
hráč, ak k nemu dôjde mimo jeho vlastného pokutového územia. Ak brankár hrá loptu 
rukou vo vlastnom pokutovom území a nemá to dovolené, bude nariadený nepriamy 
voľný kop, ale nebude za to udelená akákoľvek disciplinárna sankcia. Avšak, ak sa 
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dopustí priestupku hrania s loptou po druhý raz (bez použitia alebo 
s použitím ruky/ramena), potom čo bola hra nadviazaná a predtým ako sa 
jej dotkol iný hráč, brankár musí byť potrestaný disciplinárnou sankciou, ak 
sa priestupkom zmarí sľubne sa rozvíjajúcu útočnú akciu alebo sa zmarí 
súperovi alebo družstvu súpera možnosť dosiahnuť gól alebo sa zmarí jeho 
jasná gólová príležitosť. 

Vysvetlenie 

Ak pri nadviazaní na hru brankár zahrá s loptou po druhýkrát (predtým, ako sa jej 
dotkne iný hráč) a zmarí sľubne sa rozvíjajúcu útočnú akciu alebo zmarí možnosť 
dosiahnuť gól alebo jasnú gólovú príležitosť, brankár bude napomenutý ŽK alebo 
vylúčený z hry ČK. Toto sa aplikuje, aj keď druhý dotyk bol vykonaný rukou/ramenom, 
pretože sa nejedná o zakázanú hru rukou, ale o nedovolené hranie lopty druhýkrát. 

3. Disciplinárne opatrenie – znovu nadviazanie na hru pri udelení osobného 
trestu 

Zmenený text  (strana 106) 

Ak sa rozhodca rozhodol hráča napomenúť alebo vylúčiť z hry, hra nesmie byť znovu 
nadviazaná, pokiaľ nie je vykonaná a dokončená procedúra udelenia disciplinárnej 
sankcie okrem prípadu, keď družstvo, ktoré sa neprevinilo, vykoná voľný kop rýchlo, 
alebo má jasnú gólovú príležitosť a rozhodca ešte nezačal procedúru udelenia 
disciplinárnej sankcie. Disciplinárna sankcia bude udelená pri najbližšom prerušení hry. 
Ak priestupok bol zmarením gólovej príležitosti súperovho družstva, hráč 
bude napomenutý ŽK. Ak bola priestupkom ovplyvnená alebo zmarená 
sľubne sa rozvíjajúca útočná akcia, hráč nebude napomenutý ŽK. 

Vysvetlenie 

Ak rozhodca nechá nadviazať na hru takzvaným „rýchlym“ voľným kopom po 
priestupku, ktorým bola zmarená jasná gólová príležitosť, bude vinníkovi udelená ŽK 
namiesto (oneskorenej) ČK. Preto bude v súlade s vyššie uvedeným, keď rozhodca 
nechá vykonať takzvaný „rýchly“ voľný kop po priestupku, ktorým bola ovplyvnená 
alebo zmarená sľubne sa rozvíjajúca útočná akcia, že ŽK (oneskorená) sa neudelí. 

 

3.Disciplinárne opatrenie - výhoda v hre 

Zmenený text  (strana 106) 

Ak rozhodca udeľuje výhodu v hre po priestupku, za ktorý má byť hra prerušená 
a vinník napomenutý alebo vylúčený z hry, toto napomenutie alebo vylúčenie z hry 
musí byť realizované pri najbližšom prerušení hry. Avšak, ak priestupkom bola 
zmarená jasná gólová príležitosť súperovho družstva, hráč bude 
napomenutý (ŽK) za nešportové správanie. Ak bola priestupkom ovplyvnená 
alebo zmarená sľubne sa rozvíjajúca útočná akcia, hráč nebude za tento 
priestupok napomenutý ŽK. 
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Vysvetlenie 

Ak rozhodca pri priestupku, ktorým bola zmarená jasná gólová príležitosť, uplatní 
výhodu v hre, namiesto ČK bude udelená ŽK, aby to bolo v súlade s tým, že ak bola 
ovplyvnená alebo zmarená sľubne sa rozvíjajúca útočná akcia, vinníkovi nebude 
udelená žiadna disciplinárna sankcia (nebude napomenutý ŽK). 

3.Disciplinárne opatrenie – napomínania 

Zmenený text  (strana 107) 

Rozhodca hráča napomenie žltou kartou, ak sa dopustí jedného z nasledovných 
priestupkov 
(...) 

• nedodrží predpísanú vzdialenosť pri nadviazaní na hru rozhodcovskou 
loptou, kopom z rohu, voľným kopom alebo vhadzovaním lopty spoza 
postrannej čiary 

Vysvetlenie 

Nedodržanie predpísanej vzdialenosti pri rozhodcovskej lopte bolo zahrnuté medzi 
priestupky, za ktoré sa napomína (udeľuje ŽK). 

3.Disciplinárne opatrenie – napomínania za nešportové správanie 

Zmenený text  (strana 107, a 108, prvý odraz.) 

Existujú rôzne okolnosti, keď hráč musí byť napomenutý za nešportové správanie, 
včítane prípadov ak 
(...) 
• sa dopustí akéhokoľvek iného priestupku, ktorým ovplyvní alebo zmarí 

sľubne sa rozvíjajúcu útočnú akciu súpera okrem prípadu, keď rozhodca nariadi 
pokutový kop za priestupok, pri ktorom sa hráč pokúšal hrať s loptou 

 
Vysvetlenie 

Sľubne sa rozvíjajúca útočná akcia môže byť zmarená alebo ovplyvnená priestupkom, 
ktorý nie je zakázaným hrou (napríklad: nedovolené hranie s loptou druhýkrát po 
nadviazaní na hru skôr ako sa jej dotkol iný hráč), a tak do znenia predchádzajúceho 
bodu sú teraz zahrnuté všetky iné priestupky ako hra rukou. 

Pravidlo 14 – Pokutový kop 
2. Priestupky a sankcie 

Zmenený text  (strana 136) 

Brankár sa dopustí priestupku 

• lopta prejde za bránkovú čiaru do bránky, gól je uznaný 
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• lopta prejde za bránkovú čiaru mimo bránky alebo sa odrazí od 
bránkového brvna alebo bránkovej žrdi (žrdí), kop je opakovaný iba 
v tom prípade, ak priestupok brankára jasne ovplyvní vykonávateľa 
pokutového kopu 

• ak brankár zabráni dosiahnutiu gólu, pokutový kop sa opakuje 
 

Ak priestupok brankára spôsobí opakovanie pokutového kopu, brankár 
bude verbálne upozornený (varovaný), ak to bol prvý priestupok 
v stretnutí a napomenutý ŽK za akýkoľvek následný, ďalší priestupok 
(priestupky) v stretnutí 
 

spoluhráč brankára sa dopustí priestupku a 
• bol dosiahnutý gól, rozhodca ho uzná 
• gól dosiahnutý nebol, pokutový kop sa opakuje. 
 
hráči oboch družstiev sa dopustia priestupku 
• pokutový kop sa opakuje okrem prípadu, ak sa niektorý hráč dopustí závažnejšieho 

priestupku. Napríklad zakázaný klamlivý pohyb potom, čo už rozbeh na loptu bol 
dokončený, je závažnejší priestupok ako predčasné vstúpenie hráčov do 
pokutového územia alebo pokutového oblúka. 

 
brankár a hráč vykonávajúci pokutový kop sa dopustia priestupku 
v rovnakom čase 
• hráča vykonávajúceho pokutový kop napomenie a na hru je nadviazané 

nepriamym voľným kopom v prospech súpera. 
 
Vysvetlenie 

• Potvrdenie toho (viď IFAB cirkulár č.17 – august 2019) že, keď sa brankár pri 
vykonávaní pokutového kopu dopustí priestupku a nie je dosiahnutý gól alebo 
sa lopta odrazí od bránkového brvna alebo bránkovej žrde (žrdí), ale brankár 
nechytí loptu, nie je potrestaný okrem prípadu, ak priestupok brankára mal 
jasný vplyv na vykonávateľa pokutového kopu. 

• Veľká väčšina priestupkov predčasného opustenie bránkovej čiary brankárom 
vyplýva z jeho nedostatočnej predvídavosti, kedy je do lopty kopnuté. Preto by 
brankár nemal byť napomenutý ŽK za prvý priestupok, ale musí byť 
napomenutý ŽK za akýkoľvek ďalší priestupok (priestupky) pri kope a/alebo 
akomkoľvek následnom kope. 

• Ak vykonávateľ pokutového kopu a brankár sa dopustia priestupku presne v 
tom istom čase (čo je však zriedkavé), priestupok brankára zvyčajne spôsobí 
klamlivý pohyb vykonávateľa pokutového kopu, preto je potrestaný vykonávateľ 
pokutového kopu 
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3.Súhrnná tabuľka 

Zmenená tabuľka 

 výsledok akcie pokutového 
kopu 

výsledok akcie pokutového 
kopu 

druh priestupku bol dosiahnutý gól nebol dosiahnutý gól 

predčasný vstup hráča 
útočiaceho družstva 

pokutový kop sa opakuje nepriamy voľný kop 

predčasný vstup hráča 
brániaceho družstva 

rozhodca gól uzná pokutový kop sa opakuje 

predčasný vstup 
brániaceho 
a útočiaceho hráča 

pokutový kop sa 
opakuje 

pokutový kop sa 
opakuje 

priestupok brankára rozhodca gól uzná a lopta  nie je chytená 
/vyrazená: pokutový 
kop sa neopakuje 
(okrem prípadu, ak by 
bol vykonávateľ kopu 
jasne ovplyvnený 
brankárom). 
a lopta je 
chytená/vyrazená: 
pokutový kop sa 
opakuje s varovaním 
brankára, alebo 
napomenutím ŽK pri 
akomkoľvek inom 
ďalšom priestupku 

priestupok brankára 
a vykonávateľa kopu 
v rovnakom čase 

nepriamy voľný kop 
a napomenutie 
vykonávateľa kopu 

nepriamy voľný kop 
a napomenutie 
vykonávateľa  kopu 

lopta kopnutá dozadu nepriamy voľný kop nepriamy voľný kop 

použitie nedovoleného 
klamlivého pohybu 
potom, keď už bol 
rozbeh na loptu 
dokončený 

nepriamy voľný kop, 
napomenutie vykonávateľa 
pokutového kopu 

nepriamy voľný kop, 
napomenutie vykonávateľa 
pokutového kopu 

pokutový kop zahral 
nesprávny hráč (iný ako 
bol jasne identifikovaný) 

nepriamy voľný kop, 
napomenutie nesprávneho 
hráča 

nepriamy voľný kop, 
napomenutie nesprávneho 
hráča 
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VIDEO ASISTENT ROZHODCU (VAR)   
PROTOKOL 

Kontrola (strana 157, tretí odraz. zhora) 

• Ak kontrola naznačuje pravdepodobnú „jasnú a očividnú chybu“ alebo 
„prehliadnutie vážneho incidentu, priestupku“, VAR bude túto informáciu 
komunikovať s rozhodcom, ktorý potom rozhodne, či bude alebo nebude 
iniciovať jej preskúmanie. 

Vysvetlenie 

Odkaz na konečné rozhodnutie sa odstraňuje, pretože VAR má povolené dávať radu 
rozhodcovi, ale konečné rozhodnutie musí vždy urobiť rozhodca. 

Preskúmanie záznamu 

Zmenený text  (strana 157) 

• ak hra ešte nebola prerušená, rozhodca ju preruší v čase, keď sa lopta nachádza 
v neutrálnej zóne, to znamená v takej časti hracej plochy respektíve v takej situácii, 
keď zvyčajne ani jedno družstvo nie je v útoku a ukáže TV signál 

• VAR opíše rozhodcovi, čo je možné vidieť na opakovanom zázname, a 
rozhodca potom 
- ukáže TV signál (ak už nebol ukázaný) a ide do preverovacej zóny, kde 

vykoná preskúmanie na mieste mimo hracej plochy k tomuto účelu 
určenom a to predtým, ako oznámi konečné rozhodnutie. Ostatní 
rozhodcovia si neprezerajú záznam, pokiaľ ich o to rozhodca, za 
výnimočných, ním zvážených okolností, nepožiada , alebo 

- urobí finálne rozhodnutie na základe vlastného rozhodcovského 
pohľadu a informácie od VAR, a ak je to primerané, po podnete od 
ostatných rozhodcov – VAR-iba preskúmanie. 

• po ukončení oboch procesov preskúmania, musí rozhodca ukázať symbol 
znaku televíznej obrazovky a musí ihneď nasledovať konečné rozhodnutie 

• pre subjektívne rozhodnutia, ako sú napríklad intenzita zakázanej hry 
(napádania), ovplyvňovanie (zasahovanie, napádanie) pri hráčovi mimo 
hry, zvažovanie pri hre rukou, je primerané preskúmanie mimo hracej 
plochy na mieste na to určenom. 

• pre faktické rozhodnutia, ako sú napríklad miesto priestupku alebo 
pozícia hráča pri hráčovi mimo hry, miesto kontaktu pri hre rukou, 
zakázanej hre, lokalizovanie miesta mimo alebo vo vnútri pokutového 
územia, lopta mimo hry a podobne, je zvyčajne primeraná len VAR 
kontrola. Preskúmanie na mieste mimo hracej plochy k tomu určenom 
môže byť využité pre faktické rozhodnutie, ak to pomôže k manažovaniu 
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hráčov respektíve stretnutia alebo k „predaniu“ rozhodnutia napríklad pri 
kritickom rozhodnutí v záverečnej časti stretnutia. 

Vysvetlenie 

• iba jeden signál TV obrazovky je potrebný pre VAR–iba preskúmanie 
rozhodnutia (pokiaľ nie je tiež požadovaný po prerušení hry) 

• reorganizácia textu zdôrazňuje, že pri preskúmaní na mieste pri hracej ploche 
sa očakáva, že incident / rozhodnutie nie je faktické. 

ZMENY V POJMOCH 

Nový text  (strana 203 a 204) 

Držanie 

K priestupku držania dôjde iba vtedy, ak kontakt hráča s telom alebo výstrojom súpera 
mu bráni (prekáža, zdržiava ho) v pohybe. 

Miesto (pozícia) nadviazania na hru 

Pozícia hráča pri nadviazaní na hru je určená pozíciou jeho nôh alebo akejkoľvek časti 
tela, ktorou sa dotýka zeme, okrem uvedeného v Pravidle 11 – Hráč mimo hry. 

ZMENY V PRAKTICKÝCH POKYNOCH PRE ROZHODCOV 

Pokutový kop 

Zmenený text  (strana 171) 

Ak sa brankár jasne pohne z bránkovej čiary predtým, ako je kopnuté do 
lopty a zabráni dosiahnutiu gólu, asistent rozhodcu by mal naznačiť tento 
priestupok spôsobom dohodnutým s rozhodcom počas ich pred zápasového 
dohovoru. 

5. Zranenia 

Pridaná podpoložka a text  (strana 186) 

Bezpečnosť hráčov má prvoradý význam a rozhodca by mal uľahčovať 
prácu zdravotnému personálu, najmä v prípade vážneho zranenia a/alebo 
zhodnotenia (posúdenia) zranenia hlavy. To zahŕňa rešpekt a pomoc 
v zmysle dohodnutých hodnotiacich a ošetrujúcich protokolov. 
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6. Ošetrovanie, posúdenie zranenia po napomínaní alebo vylúčení  
 
Zmenený počet podpoložiek a textu (strana 186, predposledný odsek) 
 
(...) 
 
Ako základné odporúčanie platí, že k nadviazaniu na hru by malo dôjsť približne 20 – 
25 sekúnd potom, čo všetci aktéri stretnutia sú pripravení na nadviazanie na hru, 
okrem prípadu vážneho zranenia a/alebo posúdenia zranenia hlavy. 
 
Diagram (je alebo nie je priestupok pri hre rukou) 

 

 

Nie ruka (nie je priestupok) 

Ruka (je priestupok) 


