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Uvodne besede
Futsal (mali nogomet) je igra, ki ima kar dolgo tradicijo, vendar so organizirana
tekmovanja zaživela dokaj pozno. Uradno se je tekmovanje pod okriljem FIFA in
UEFA pričelo leta 1995. Jeseni leta 1995 se je v Sloveniji, pod okriljem NZS (Komisija za mali nogomet), pričelo prvo uradno, ligaško, tekmovanje. Seveda so tudi
sodniki futsala, vsi so bili istočasno tudi sodniki nogometa, pričeli svoje delo. Sprva je bil le en sodnik s piščalko in na nasprotni strani igrišča pomočnik z zastavico,
kateri je signaliziral le prehode žoge izven igrišča. Žoga je bila odbojna in št. 5.
Leta 1996 je bila s strani ZNSS imenovana prva generacija FIFA mednarodnih sodnikov, ki se je nato z leti, vse do danes, seveda spreminjala. Kakor hitro se je razvijala futsal igra, so se v vseh teh letih temu primerno spreminjala tudi pravila futsal
igre. Na prvem neuradnem Evropskem prvenstvu v Španiji leta 1996 (sodil je tudi
Štefan Tivold), se je že igralo z manj odbojno žogo, ki je bila št. 4, in z njo se igra še
danes. Pravila so se v največji meri spremenila v letih 1999 in 2001, pred EP v Rusiji
(sodil Silvo Borošak). Leta 2008 so bila pravila ponovno dopolnjena, enako tudi po
EP 2010 na Madžarskem (sodil Borut Šivic). Najbolj revolucionarna sprememba je
bilo vmetavanje od vrat, kjer je bil po prejšnjih pravilih vratar dobesedno izločen
iz igre. Trenutno poteka velika diskusija s strani FIFA in UEFA glede čiste priložnosti
za doseganje zadetka. Končnega stališča še ni, zato za enkrat ostajajo enaki kriteriji, kot so bili doslej (enako je v nogometu).
V FIFA futsal pravilih igre je 17. Pravil, vključeno je tudi 11. pravilo, ofsajd, z
obrazložitvijo, da v futsalu ofsajda ni. Mednarodni odbor za futsal in nogomet na
mivki je želel pravila futsal igre približati pravilom nogometa, kjer je le mogoče.
Gre za drugo tovrstno izdajo pravil futsal igre pri nas (prva pravila so bila izdana
leta 2000) z osnovnim namenom izobraževanja sodnikov in vseh akterjev ter
ljubiteljev te vse bolj popularne igre. Potrebno je omeniti, da je futsal vse bolj
popularen ne samo v Sloveniji, ampak po vsem svetu. Slovenija je zelo visoko, pa
naj gre za klubska tekmovanja, državno reprezentanco in ne nazadnje za naše
mednarodne sodnike.
Vse to nas zavezuje, da postorimo še več v smeri izobraževanja vseh, ki so kakorkoli povezani s to zelo lepo in dinamično igro. Prepričan sem, da bodo ta FIFA
futsal pravila igre marsikoga še bolj približala futsalu.
Predsednik SO ZNSS futsal
Silvo Borošak
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OPOMBE K PRAVILOM IGRE

Prilagoditve
Če to odobri pristojna nacionalna zveza in pod pogojem, da so upoštevana načela
teh pravil, se lahko uporaba pravil prilagodi za tekme igralcev, mlajših od 16 let, za
nogometašice, za veterane (nad 35 leti) in za igralce invalide.

Dovoljene so katerekoli ali vse naslednje prilagoditve:
• mere igrišča,
• mere, teža in material žoge,
• širina med vratnicama ter višina med prečko in tlemi,
• trajanje polčasov tekme,
• zamenjave.
Nadaljnje prilagoditve so dovoljene le s privolitvijo FIFA Refereeing Department
in FIFA Futsal Sub-Committee.

Moški in ženske
Zaradi poenostavitve se v pravilih igre uporablja moški spol v odnosu na sodnike,
pomočnike sodnika, igralce in uradne osebe ter se nanaša tako na moške kot na
ženske.

Spremembe
Glede na številne spremembe v strukturi pravil, je bilo odločeno, da ta izdaja ne
bo vsebovala nobenih označb sprememb.

VSEBINA

STRAN

6
12
14
18
20
24
27
31
34
35
36
37
41
48
51
53
55
57
59
60
61
70

PRAVILO

1 igrišče
2 žoga
3 število igralcev
4 oprema igralcev
5 sodnik
6 pomočnika sodnika
7 trajanje igre
8 začetek in nadaljevanje igre
9 žoga v igri in izven igre
10 doseganje zadetka
11 ofsajd
12 prekrški in nešportno obnašanje
13 prosti udarci
14 kazenski udarci
15 udarec iz outa
16 vmetavanje od vrat
17 udarec iz kota
Postopki za določitev zmagovalca tekme
Tehnični prostor
Rezervni pomočnik sodnika
Znaki sodnika in drugega sodnika
Komentar Futsal pravil igre in navodila sodnikom

PRAVILO 1 – IGRIŠČE

Podlaga igrišča
Tekme se igrajo na ravnih, gladkih in ne grobih površinah, po možnosti iz lesa ali
umetne snovi, v skladu s tekmovalnimi pravili. Beton ali asfalt nista primerna.
Igrišča z umetno travo so dovoljena le v izjemnih primerih in le za državna
tekmovanja.

Označevanje igrišča
Igrišče mora biti pravokotne oblike in označeno s črtami. Te pripadajo
prostorom, ki jih omejujejo in se morajo jasno razlikovati od barve igrišča.
Daljši mejni črti se imenujeta vzdolžni, krajši pa prečni.
Igrišče je razdeljeno na dve polovici s središčno črto, na sredini katere je označena
središčna točka. Okoli središčne točke je označen krog s polmerom 3 m.
Zunaj igrišča, 5 m od kotnega loka in pravokotno na prečni črti, se lahko zariše
oznaka za zagotovitev upoštevanja te razdalje ob izvedbi udarcev iz kota. Širina
te oznake je 8 cm.
Na igrišču morata biti dve dodatni označbi, obe na razdalji 5 m levo in desno
od druge kazenske črte, ki zagotavljata upoštevanje te minimalne razdalje ob
izvedbi udarcev z druge kazenske črte. Širina te oznake je 8 cm.

Mere igrišča
Dolžina vzdolžne črte mora biti večja od dolžine prečne črte.
Vse črte morajo biti široke 8 cm.
Mere igrišča za tekme, ki niso mednarodne, so naslednje:
Dolžina (vzdolžna črta): min. 25 m maks. 42 m
Širina (prečna črta):
min. 16 m maks. 25 m
Mere igrišča za mednarodne tekme pa so:
Dolžina (vzdolžna črta): min. 38 m maks. 42 m
Širina (prečna črta):
min. 20 m maks. 25 m

6

Kazenski prostor
Dve namišljeni črti v dolžini 6 m se zarišeta od zunanje strani vsake vratnice ter
pravokotno na črto v vratih; na koncu teh črt se zariše četrtina kroga v smeri
najbližjih mej igrišča, vsako s polkrogom 6 m od zunanje strani vratnice. Na obeh
straneh igrišča, v razdalji 6 m od vratnic, se zariše polkrog. Zgornji del vsakega
četrtinskega kroga se poveže s črto v dolžini 3,16 m, ki poteka vzporedno s črto
med vratnicama. Področje omejeno s temi črtami in črto med vratnicami se
imenuje kazenski prostor.
Na obeh kazenskih prostorih se zariše mesto za izvajanje kazenskega udarca v
razdalji 6 m, od sredine med vratnicama in je enako oddaljena od obeh vratnic.

Druga kazenska točka
Druga kazenska točka je označena 10 m od sredine med vratnicama in je enako
oddaljena od obeh vratnic.

Kotni lok
Na vsakem kotnem prostoru (stičišču vzdolžne in prečne črte) je na igrišču
zarisana četrtina kroga s polmerom 25 cm.

Vrata
Vrata morajo biti postavljena na sredini obeh prečnih črt.
Sestavljata jih dve navpični vratnici, enako oddaljeni od kotnega stičišča
vzdolžne in prečne črte in sta med seboj povezani z vodoravno prečko.
Vratnici in prečka morajo biti iz lesa, kovine ali drugega odobrenega materiala.
Biti morajo kvadratne, pravokotne, okrogle ali elipsaste oblike in ne smejo
predstavljati nevarnosti za igralce.
Razdalja med vratnicama je 3 m, razdalja med spodnjim robom prečke in tlemi pa 2 m.
Vratnici in prečka so enake širine in debeline, ki ne presegata 8 cm.
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PRAVILO 1 – IGRIŠČE

Mreže morajo biti izdelane iz konoplje, jute, najlona ali drugega odobrenega
materiala in pritrjene na hrbtni strani vratnic in prečke z ustreznimi podpornimi
sredstvi. Mreža mora biti ustrezno podprta in ne sme ovirati vratarja.
Vratnici in prečka morajo biti drugačne barve kot igrišče.
Vrata morajo imeti stabilizacijski sistem, ki jim preprečuje prevrnitev.
Prenosna vrata se lahko uporabljajo le, če je zadoščeno tej zahtevi.

Prostora za zamenjave
Prostora za zamenjave sta področji ob središčni črti pri klopeh za rezervne igralce,
katerih namen je razložen v pravilu 3.
Nahajata se pred tehničnim prostorom in sta v dolžini 5 m. Označena sta na obeh
koncih na vsaki strani s črto široko 8 cm in dolgo 80 cm, od katerih je 40 cm narisanih
na igrišču in 40 cm zunaj igrišča.
Prostor pred mizo časomerilca, dolžine 5 m na vsako stran od središčne črte, se mora
ohraniti neoviran, prost.
Prostor za zamenjave določene ekipe se nahaja na polovici igrišča, ki ga brani
omenjena ekipa in se menja v drugem polčasu tekme in podaljških, če se le-ti določijo.

Igrišče
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Dimenzije igrišča

Kazenski prostor
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PRAVILO 1 – IGRIŠČE

Vrata

Prostor za zamenjave in tehnični prostor

Odločba 1
Kjer obstaja tehnični prostor, mora ta ustrezati zahtevam, ki jih je odobril
International Board in jih vsebuje ta publikacija.
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Odločbe NZS
Na vseh tekmovanjih NZS morajo biti mere igrišč: dolžina 38 – 42 m, širina 18 – 22 m.
Igrišča, na katerih se igrajo javne tekme, pregleda in verificira Odbor za registracijo
športnih dvoran.
Komisija šteje tri člane, od katerih mora biti eden iz vrst sodnikov.
Obrazec odločbe o verifikaciji predpiše NZS.
Odločbo o verifikaciji igrišča prejmejo:
• klub oziroma lastnik igrišča, 				
• NZS.
Na vsaki klopi za rezervne igralce se lahko nahaja največ sedem rezervnih igralcev in
največ štiri uradne osebe moštva.
Pritožbo zaradi nepravilnih mer igrišča, vrat, žoge in drugih tekmovalnih naprav bo
tekmovalni organ obravnaval le, če je prizadeto moštvo oddalo pisni ugovor sodniku
pred začetkom tekme.
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PRAVILO 2 – ŽOGA

Kakovost in mere
Žoga je:
• okrogla,
• narejena iz usnja ali drugega primernega materiala,
• obsega ne manj kot 62 cm in ne več kot 64 cm,
• težka ne manj kot 400 g in ne več kot 440 g na začetku tekme,
• pod pritiskom 0,6 do 0,9 atm (600–900 g/cm2) na morski gladini,
• odbiti se ne manj kot 50 cm in ne več kot 65 cm pri prvem odboju, ko se jo spusti z
višine 2 m.

Zamenjava nepravilne žoge
Če žoga poči ali postane med igro nepravilna, se igra prekine:
• igra se nadaljuje s sodniškim metom z zamenjano žogo na mestu, kjer je prva
postala nepravilna, razen, če je bila igra ustavljena znotraj kazenskega prostora, pri
čemer eden od sodnikov spusti zamenjano žogo na črti kazenskega prostora, čim
bližje mestu, kjer je bila prvotna žoga ob prekinitvi igre,
• igra se nadaljuje s ponovitvijo udarca, v kolikor žoga poči ali postane nepravilna,
medtem ko je izveden direktni prosti udarec brez živega zidu, udarec z 10 m ali
udarec s 6 m in se žoga ni dotaknila vratnic ali prečnika ali igralca in ni bil storjen
noben drug prekršek.
Če žoga poči ali postane nepravilna, medtem ko ni v igri (ob začetnem udarcu,
vmetavanjem od vrat, udarcu iz kota, sodniškem metu, prostem udarcu, kazenskem
udarcu ali udarcu iz outa): se igra ustrezno nadaljuje.
Žoge med tekmo brez sodnikove privolitve ni dovoljeno zamenjati.

Logotipi na žogah
Na tekmah določenega tekmovanja se lahko uporabljajo le žoge, ki zadoščajo
minimalnim tehničnim zahtevam, določenim v pravilu 2.
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Na tekmah tekmovanj FIFE in na tekmah tekmovanj pod okriljem konfederacij je
žoga sprejemljiva, če je na njej ena od naslednjih treh oznak:
• uradni logo »FIFA APPROVED«
• uradni logo »FIFA INSPECTED« ali
• zapis »INTERNATIONAL MATCH-BALL STANDARD«.

Takšen zapis na žogi potrjuje, da je bila uradno testirana in ustreza specifičnim
tehničnim zahtevam, različnim za vsako kategorijo, in dodatno minimalnim
specifikacijam, navedenim v pravilu 2.
Seznam dodatnih zahtev, značilnih za vsako od navedenih kategorij, mora odobriti
IB. Ustanove, ki opravljajo testiranja, imenuje FIFA.
Za tekmovanja nacionalnih zvez se lahko zahteva uporaba žog, ki nosijo eno od
navedenih treh oznak.

Oglaševanje
Na tekmah tekmovanj FIFE in tekmovanj, organiziranih pod okriljem konfederacij
ali nacionalnih zvez, ni dovoljeno nikakršno komercialno oglaševanje na žogi, razen
emblema tekmovanja, organizatorja tekmovanja in avtorizirane blagovne znamke
proizvajalca. Tekmovalna pravila lahko omejijo velikost in število takšnih označb.

Odločbe NZS
Na vseh tekmovanjih NZS se smejo uporabljati žoge velikosti iz tega pravila.
Prireditelj tekme je dolžan za tekmo pripraviti tri žoge, ki ustrezajo zgoraj navedenim
zahtevam (op.: lahko tudi več, v kolikor o tem odloči tekmovalni organ).
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PRAVILO 3 – ŠTEVILO IGRALCEV

Igralci
Tekmo igrata ekipi, ki imata največ po 5 igralcev, od katerih je eden vratar.
Tekma se ne sme začeti, če ima katera ekipa manj kot tri igralce.
Če ima katera od ekip manj kot tri igralce na igrišču, se tekma prekine.

Uradna tekmovanja
Na katerikoli tekmi, ki se igra na uradnem tekmovanju pod okriljem FIFA,
konfederacij ali nacionalnih zvez, je dovoljeno največ 9 (devet) rezervnih igralcev.
Tekmovalna pravila morajo določiti koliko rezervnih igralcev sme biti nominirano do
največje številke devet.
Število zamenjav med tekmo ni omejeno.

Druge tekme
Na prijateljskih tekmah državnih A-reprezentanc je dovoljeno 9 rezervnih igralcev.
Na vseh drugih tekmah je dovoljeno večje število rezervnih igralcev, vendar le, če:
• se ekipi sporazumeta o največjem številu,
• so sodniki o tem obveščeni pred začetkom tekme.
Če sodniki niso obveščeni ali če se ekipi ne sporazumeta pred tekmo je dovoljeno
največ 9 rezervnih igralcev.

Vse tekme
Na vseh tekmah mora sodnik pred začetkom tekme prejeti imena igralcev in
rezervnih igralcev. Kdorkoli od rezervnih igralcev, ki ni imenovan na ta način, na
tekmi ne sme nastopiti.

Postopek zamenjave
Zamenjava je dovoljena v vsakem trenutku, ne glede na to ali je žoga v igri ali ne
(leteča menjava).
Za zamenjavo igralca z rezervnim igralcem morajo biti upoštevani naslednji pogoji:
• igralec zapusti igrišče preko prostora za zamenjave svoje ekipe, razen v izjemah,
predvidenih v futsal pravilih igre,
• rezervni igralec vstopi na igrišče šele, ko ga je zapustil igralec, ki je zamenjan,
14

• rezervni igralec vstopi na igrišče preko prostora za zamenjave,
• zamenjava je izvršena, ko rezervni igralec vstopi na igrišče,
• od tega trenutka rezervni igralec postane igralec, zamenjani igralec pa to
preneha biti in postane rezervni igralec,
• zamenjani igralec lahko v nadaljevanju tekme še nadalje sodeluje v igri,
• vsi rezervni igralci so izpostavljeni avtoriteti in jurisdikciji sodnika, ne glede na to,
ali so poklicani v igro ali ne,
• če se podaljša trajanje polčasa za izvajanje kazenskega udarca, udarca iz druge
kazenske črte ali direktnega prostega udarca brez živega zidu, je lahko zamenjan
le vratar branečega se moštva.

Menjava vratarja
• Katerikoli od rezervnih igralcev lahko zamenja mesto z vratarjem brez obvestitve
sodnikov ali čakanja na prekinitev igre,
• katerikoli od igralcev, ki je na igrišču, lahko zamenja mesto z vratarjem.
V kolikor namerava igralec, ki je na igrišču, zamenjati mesto z vratarjem, mora to
storiti med prekinitvijo igre in mora pred tem obvestiti sodnike.
Igralec ali rezervni igralec, ki nadomešča vratarja, mora nositi vratarjev dres s svojo
(igralčevo) številko na hrbtni strani.

Kršitve/kazni
Če rezervni igralec vstopi na igrišče še preden ga je zapustil igralec, ki je zamenjan, ali
če ne vstopi na igrišče preko svojega prostora za zamenjave:
• sodnik igro prekine (čeprav ne takoj, saj lahko dovoli prednost napadajoči ekipi),
• rezervnega igralca opomni (mu pokaže rumeni karton), ker je kršil določilo za
zamenjavo in zahteva, da zapusti igrišče, z namenom, da zaključi postopek
zamenjave.
Če je sodnik igro prekinil, se ta nadaljuje z indirektnim prostim udarcem, ki ga izvede
igralec nasprotne ekipe z mesta žoge ob prekinitvi igre (glej pravilo 13, mesto prostega
udarca). Če rezervni igralec ali njegova ekipa stori drugi prekršek, se igra nadaljuje
v skladu s tekstom opisanim v »Komentar futsal pravil igre in navodila za sodnike«
(pravilo 3).
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PRAVILO 3 – ŠTEVILO IGRALCEV

Če med zamenjavo zamenjani igralec zapusti igrišče iz razlogov, ki niso predvideni v
FIFA futsal pravilih igre in ne preko svojega področja za zamenjave:
• sodnik igro prekine (čeprav ne takoj, saj lahko dovoli prednost napadajoči ekipi),
• igralca opomni (mu pokaže rumeni karton) zaradi kršitve postopka za zamenjave.
Če je sodnik igro prekinil, se ta nadaljuje z indirektnim prostim udarcem, ki ga izvede
igralec nasprotne ekipe z mesta žoge ob prekinitvi igre (glej pravilo 13- mesto
prostega udarca).
V primeru vseh drugih kršitev tega pravila:
• vpletene igralce se opomni,
• igra se nadaljuje z indirektnim prostim udarcem, ki ga izvede igralec nasprotne
ekipe z mesta žoge ob prekinitve igre (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca). V
posebnih primerih se igra nadaljuje v skladu z odstavkom »Komentar futsal pravil
igre in navodila za sodnike« (Pravilo 3).

Izključeni igralci in rezervni igralci
Igralca, ki je bil izključen pred začetkom tekme, lahko nadomesti le eden od
imenovanih rezervnih igralcev.
Imenovanega rezervnega igralca, ki je bil izključen bodisi pred začetkom ali po
začetku tekme, se ne more nadomestiti (op: v zapisniku o tekmi ).
Rezervni igralec lahko zamenja izključenega igralca in vstopi na igrišče dve polni
minuti po izključitvi, pod pogojem, da ima dovoljenje časomerilca ali tretjega
sodnika (pomočnika sodnika), razen, če je bil dosežen zadetek preden sta pretekli
dve minuti. V tem primeru veljajo naslednji pogoji:
• če igra pet igralcev proti štirim in ekipa z večjim številom igralcev doseže
zadetek, se ekipa z le štirimi igralci popolni s petim igralcem,
• če obe ekipi igrata s tremi ali štirimi igralci in je dosežen zadetek, obe ekipi še
naprej igrata z enakim številom igralcev,
• če pet igralcev igra proti trem ali štirje proti trem in ekipa z večjim številom
igralcev doseže zadetek, se lahko ekipa s tremi igralci poveča za samo enega
igralca,
• če je ekipa, ki doseže zadetek, tista, ki ima manj igralcev, se igra nadaljuje brez
spreminjanja števila igralcev.
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ODLOČBE NZS:
Ob pričetku tekme mora biti na igrišču v vsakem moštvu pet (5) igralcev.
V kolikor zaradi izključitev ali poškodb ostanejo v moštvu manj kot trije (3) igralci na
igrišču (dva igralca plus vratar), bo sodnik tekmo prekinil.
Za tekmo lahko posamezno moštvo prijavi največ 12 igralcev, od katerih mora
eden biti kapetan moštva in eden vratar. Igralci se pred tekmo vpišejo v zapisnik z
navedbo številk, ki jih imajo na majicah.
Če vratar (ali rezervni vratar), vpisan v zapisnik, iz kateregakoli razloga ne more
nastopiti, ga lahko do začetke tekme nadomesti drug vratar, ki poprej ni bil vpisan
v zapisnik.
V tekmovanju 1. SFL in 2. SFL morajo ekipe pred tekmo v zapisnik prijaviti minimalno
7 igralcev, ki morajo biti fizično prisotni s pravico nastopa.
V primeru, da moštvo ostane na igrišču z manj kot tremi igralci, kar je posledica
izključitev ali poškodb, se ne izvaja niti že dosojeni kazenski udarec ali drugi kazenski
udarec (akumulirani prekršek). Tekma se prekine, sodnika morata natančno opisati
dogodke ter poročilo poslati tekmovalnemu organu.
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Varnost
Igralec ne sme uporabljati opreme ali nositi ničesar, kar je nevarno zanj ali za drugega
igralca (niti kakršnegakoli nakita).

Osnovna oprema
Osnovno obvezno opremo igralca sestavljajo ločeni deli:
• majica ali srajca – v primeru, da igralec nosi spodnjo majico, mora biti barva
rokavov enaka glavni barvi, kot je rokav majice ali srajce,
• hlačke – če igralec nosi termo spodnje hlačke, morajo biti enake glavne barve kot
hlačke; vratarju je dovoljeno nositi dolge hlače,
• dokolenke, v kolikor je uporabljen lepilni trak ali podoben material za zunanjo
uporabo na dokolenkah, mora biti le-ta v enaki barvi, kot je barva dokolenk
• ščitniki,
• obutev – iz platna ali čevlji za trening ali gimnastiko iz mehkega usnja s podplati iz
gume ali podobnih materialov.

Ščitniki
• So povsem prekriti z dokolenkami,
• so iz primernega materiala (gume, plastike ali podobnih snovi),
• nudijo ustrezno stopnjo zaščite.

Barve
• Obe ekipi morata nastopiti v opremah, ki se po barvah jasno razlikujeta med seboj
in seveda od barv dresov sodnikov in pomočnikov sodnikov.
• Vsak vratar mora nositi barve, ki se razlikujejo od drugih igralcev, sodnikov in
pomočnikov sodnikov.

Kršitve/kazni
Zaradi katerekoli kršitve tega pravila:
• igre ni potrebno prekiniti,
• sodnik igralca kršitelja napoti z igrišča, ob prvi naslednji prekinitvi igre, da si uredi
opremo, razen če si je medtem opremo že uredil,
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• igralec, ki ga je sodnik napotil iz igrišča, da si uredi opremo, se ne sme vrniti brez
sodnikovega dovoljenja,
• sodnik preveri, ali je igralčeva oprema urejena, preden mu dovoli, da se vrne na
igrišče,
• igralcu, če ni bil zamenjan, je edino dovoljeno, da se vrne na igrišče, ko žoga ni v
igri ali z vednostjo tretjega sodnika, potem ko je žoga v igri.
Igralca, ki je moral zapustiti igrišče zaradi kršitve tega pravila, ni bil zamenjan in je
ponovno vstopil na igrišče brez dovoljenja sodnika ali tretjega sodnika, je treba opomniti.

Nadaljevanje igre
Če sodnik igro prekine, da bi izrekel opomin, se igra nadaljuje z indirektnim prostim
udarcem, ki ga izvede igralec nasprotne ekipe z mesta, kjer je bila žoga v trenutku
prekinitvi igre (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).

Oglaševanje na opremi
Igralci ne smejo razkriti spodnjih majic, na katerih so slogani ali reklame. Osnovna
obvezna oprema ne sme razkrivati političnih, verskih ali osebnih izjav.
Igralca, ki sleče majico, da bi razkril slogane ali reklame, bo kaznoval organizator
tekmovanja. Ekipo igralcev, katere osnovna obvezna oprema razkriva politične, verske
ali osebne slogane ali izjave bo kaznoval organizator tekmovanja ali FIFA.

ODLOČBE NZS:
• Na vseh tekmovanjih NZS se mora uporabljati predpisana oprema, ki je
navedena v tem pravilu.
• Majice istega moštva morajo biti, razen vratarjeve, enake barve in na
hrbtni strani oštevilčene z dobro vidnimi številkami od 1 do 99, razen če
pristojni organ NZS določi drugače.
• V primeru, da se obe moštvi pripravljata na tekmo v majicah, ki so enake
ali podobne barve, mora majice zamenjati domačin.
• Če je v pravilniku za posamezno tekmovanje določeno, da moštva pred
pričetkom tekmovanja prijavljajo klubsko barvo in domače moštvo
nastopi v majicah klubske barve, mora majice zamenjati gostujoče moštvo.
Domače moštvo je v takem primeru na prošnjo gostujočega moštva dolžno
nuditi majice v drugi barvi.
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Pooblastila sodnikov
Vsako tekmo nadzorujeta dva sodnika, sodnik (prvi sodnik ) in drugi sodnik, ki imata
polna pooblastila uveljavljati futsal pravila igre v zvezi s tekmo, na katero sta bila
imenovana.

Pravice in dolžnosti
Sodnika:
• uveljavljata futsal pravila igre,
• nadzorujeta tekmo v sodelovanju s svojima pomočnikoma, kadar je to potrebno,
• zagotovita, da vsaka uporabljena žoga ustreza zahtevam pravila 2,
• zagotovita, da oprema igralcev ustreza zahtevam pravila 4,
• beležita podatke o tekmi,
• zaradi kršitve pravil v skladu s svojim prepričanjem prekineta igro, začasno
prekineta igro ali jo končata,
• zaradi kakršnegakoli zunanjega vpliva prekineta igro, začasno prekineta igro ali
jo končata,
• prekineta igro, če je po njunem mnenju igralec resno poškodovan, in zagotovita,
da ga premestijo z igrišča; poškodovani igralec se lahko vrne na igrišče šele po
nadaljevanju igre,
• dovolita nadaljevanje igre do prve prekinitve, če je po njunem mišljenju igralec le
lažje poškodovan,
• zagotovita, da vsak igralec, ki krvavi, zapusti igrišče; ta igralec se lahko vrne le, ko
dobi znak od sodnikov, ali pa preko tretjega sodnika, ki pa morajo biti prepričani,
da je krvavitev ustavljena,
• dovolita nadaljevanje igre, ko ima ekipa, proti kateri je bil prekršek storjen, korist
od take prednosti, in kaznujeta prvotno kršitev, če se predvidena prednost tedaj
ni uresničila,
• kaznujeta težji prekršek, ko igralec hkrati naredi več prekrškov,
• kaznujeta težje nešportno vedenje, ko igralec naredi več nešportnih vedenj
hkrati,
• disciplinsko ukrepata zaradi prekrškov, ki se kaznujejo z opominom ali
izključitvijo; ni obvezno, da ukrepata takoj, morata pa to nemudoma storiti ob
prvi naslednji prekinitvi,
• ukrepata proti uradnim osebam, ki se ne vedejo odgovorno, in jih lahko v skladu
s svojim prepričanjem odstranita iz ograjenega dela igrišča,
• zagotovita, da nobena nepooblaščena oseba ne vstopi na igrišče,
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• nadaljujeta igro, potem ko je bila prekinjena,
• dajeta znake, opisane v poglavju Znaki sodnika in pomočnika sodnika,
• se postavljata na igrišču, kot je to opisano v poglavju Postavitev z žogo v igri,
ki je del poglavja Komentar futsal pravil igre in navodila za sodnike (pravilo 5 –
sodniki), ko je to potrebno,
• ustreznim organom pošljeta poročilo o tekmi, ki zajema podatke o disciplinskih
ukrepih proti igralcem in/ali uradnim osebam ter o vsakem drugem incidentu
pred, med ali po tekmi.
Sodnik (prvi sodnik):
• nadomesti časomerilca in tretjega sodnika v primeru, da pomočniki sodnika niso
prisotni,
• začasno ali dokončno prekine tekmo, po lastnem preudarku, za vsako kršitev
futsal pravil igre,
• začasno ali dokončno prekine tekmo, zaradi kakršnihkoli zunanjih vplivov.
Drugi sodnik:
• nadomesti sodnika (prvi sodnik) v primeru, če je ta poškodovan ali zadržan.
Odločitev sodnikov
Odločitev obeh sodnikov o dejstvih v zvezi z igro je dokončna.
Sodnika lahko svojo odločitev spremenita le, če se prepričata, da je bila nepravilna,
ali v skladu s svojim prepričanjem na osnovi pomočnikovega nasveta, vendar le, če
še nista nadaljevala ali končala tekme.
Odločitve sodnika (prvi sodnik) prevladajo nad odločitvami drugega sodnika, če oba
signalizirata prekršek in pride do nesoglasja med njima.
V primeru nepotrebnega vmešavanja ali nepravilnega ravnanja, bo sodnik razrešil
drugega sodnika ali pomočnikov sodnika njihovih nalog, poskrbel za njihovo
nadomestilo in poslal poročilo pristojnim organom.
Odgovornosti sodnikov
Sodniki (ali pomočnik sodnika, kjer je na razpolago) niso odgovorni za:
• kakršnokoli poškodbo igralca, uradne osebe ali gledalca,
• poškodovanje lastnine kakršnekoli vrste,
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• drugo škodo, ki jo utrpi posameznik, klub, podjetje, zveza ali drugo telo zaradi
katerekoli odločitve, ki jo sodnik lahko sprejme na osnovi futsal pravil igre ali v
zvezi z normalnimi postopki, potrebnimi za vodenje, igranje in nadzorovanje
tekme.
To lahko zajema:
• odločitev, da je igrišče ali njegova okolica ali vremenske razmere takšne, da
dovoljujejo ali ne dovoljujejo igranja tekme,
• odločitev, da tekmo iz kakršnegakoli razloga konča,
• odločitev glede stanja naprav ali opreme in žoge, ki se uporablja med tekmo,
• odločitev prekiniti ali ne prekiniti tekmo zaradi vpliva gledalcev ali drugih težav v
prostoru za gledalce,
• odločitev prekiniti ali ne prekiniti tekmo, da bi omogočil premestitev
poškodovanega igralca z igrišča zaradi nudenja pomoči,
• odločitev zahtevati ali vztrajati, da se poškodovani igralec premesti z igrišča
zaradi nudenja pomoči,
• odločitev dopustiti ali ne dopustiti igralcu, da nosi določeno oblačilo ali opremo,
• odločitev (dokler je to lahko njegova odgovornost) dopustiti ali ne katerikoli
osebi (tudi uradnim osebam ekipe ali stadiona, varnostnikom, fotografom ali
drugim predstavnikom medijev), da je navzoča v bližini igrišča za igro,
• katerokoli drugo odločitev, ki jo lahko sprejme v skladu s futsal pravili igre
ali v skladu z njegovimi nalogami na osnovi določil pravil ali propozicij FIFE,
konfederacije, nacionalne zveze ali lige, pod katerimi se tekma igra.

Mednarodne tekme
Prisotnost drugega sodnika na mednarodnih tekmah je obvezna.

Rezervni pomočnik sodnika
Na turnirjih ali tekmovanjih, kjer je imenovan rezervni pomočnik sodnika, morajo biti
njegova vloga in naloge v skladu z navodili, opisanimi v tej publikaciji.

22

ODLOČBE NZS:
• Med tekmo so pod sodnikovo kontrolo, poleg igralcev, prijavljenih za nastop,
tudi vse ostale osebe, ki imajo pravico biti ob igrišču v dvorani.
• V primeru fizičnega napada igralca, vključno rezervnega, izključenega
igralca ali uradne osebe moštva, na katerega izmed sodnikov, morata
sodnika tekmo prekiniti.
• Če katerega izmed sodnikov poškoduje gledalec in niso ( ni ) sposobni
nadaljevati tekme, jo bodo sodniki prekinili.
• Če sodniki ocenijo, da z drugimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti oseb, ki
imajo pravico biti na oziroma ob igrišču, jo bodo sodniki prekinili.
• Če na tekmo ne pride prvi sodnik, tekmo vodi drugi sodnik.
• Če na tekmo ne pride noben izmed določenih sodnikov, se moštvi lahko
dogovorita, da tekmo vodi kdo izmed prisotnih sodnikov. Dogovor mora
biti pred začetkom tekme pismeno potrjen, podpisati pa ga morata predstavnika
obeh moštev. Če dogovora ni, delegat odloči, kdo od prisotnih bo vodil tekmo.
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Pooblastila pomočnikov sodnika
Imenovana sta dva pomočnika sodnikov (tretji sodnik in časomerilec), katerih
dolžnosti so opredeljene skladno s futsal pravili igre. Oba sta postavljena ob igrišču v
višini sredinske črte in na isti strani, kjer sta področji za zamenjave. Časomerilec sedi
za zapisnikarsko mizo, medtem ko tretji sodnik opravlja svoje dolžnosti bodisi sede,
bodisi v stoječem položaju.
Časomerilec in tretji sodnik sta opremljena z ustreznim časomerom in potrebno
opremo, da lahko beležita podatke o storjenih akumuliranih prekrških, katero
priskrbi zveza ali klub, pod pristojnostjo katerega se igra tekma.
Opremljeni so z zapisnikarsko mizo, da lahko pravilno opravljajo svoje dolžnosti.

Pravice in dolžnosti
Tretji sodnik:
• Pomaga sodnikoma in časomerilcu,
• beleži podatke igralcev, ki sodelujejo na tekmi,
• skrbi za zamenjavo žoge na zahtevo sodnikov,
• pregleda opremo rezervnih igralcev, preden vstopijo na igrišče,
• zabeleži številke igralcev, ki so dosegli zadetek,
• obvesti časomerilca o zahtevi za enominutni odmor, ko predstavnik ekipe to
naznani (glej pravilo 7 – trajanje igre),
• signalizira enominutni odmor, ko časomerilec naznani z zvočnim signalom, ki
obvešča sodnike in ekipe, da je bil enominutni odmor odobren,
• beleži podatke o zahtevanih enominutnih odmorih,
• beleži podatke o storjenih prekrških obeh ekip, ki jih signalizirajo sodniki v obeh
polčasih igre,
• signalizira, da je ena od ekip storila pet akumuliranih prekrškov v vsakem polčasu
igre,
• postavi viden znak na mizo časomerilca, ki kaže, da je ekipa storila pet
akumuliranih prekrškov v enem polčasu igre,
• zabeleži imena in številke igralcev, ki so bili opomnjeni ali izključeni,
• sodeluje z uradnimi osebami obeh moštev pred začetkom vsakega polčasa za
igro ter jim preda dokument (listič Time out), s katerim lahko zahtevajo timeout ter prevzame dokument od uradne osebe ob polčasu, v kolikor enominutni
odmor ni bil zahtevan,
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• sodeluje z uradnimi osebami obeh moštev ter jim preda dokument (list z
zapisom poteka 2–minutnega časa za izključenega igralca) z namenom jih
seznaniti, kdaj lahko pride v igro zamenjava za igralca, ki je bil izključen,
• nadzoruje vračanje igralcev na igrišče, kateri so morali zapustiti igrišče z
namenom, da si uredijo svojo opremo,
• nadzoruje vračanje igralcev na igrišče, kateri so morali zapustiti igrišče zaradi
različnih poškodb,
• signalizira sodnikom v primeru storjenih očitnih napak glede opominjanja ali
izključitve igralca ali če je prišlo do nasilnega dejanja, ki ga niso videli; v vsakem
primeru sodniki odločajo o vseh dejstvih povezanih z igro,
• nadzoruje vedenje oseb, ki se nahajajo v tehničnem področju in na klopi ter
obvesti sodnika o kakršnemkoli neprimernem vedenju,
• beleži podatke o vseh prekinitvah igre zaradi zunanjih vplivov in o razlogih zanje,
• oskrbi se s kakršnimikoli drugimi informacijami potrebnimi za tekmo,
• je pozicioniran na igrišču, kot je to opisano v poglavju »Postavitev ob prekinitvi
igre«, ki je del Komentarja futsal pravil igre in navodil za sodnike (pravilo 5 sodnik), ko se to od njega zahteva,
• nadomesti drugega sodnika v primeru, v kolikor se sodnik ali drugi sodnik
poškodujeta ali sta zadržana.
Časomerilec:
zagotavlja, da je čas trajanja tekme v skladu s predpisi pravila 7, tako da:
- vključi časomer po pravilno izvedenem začetnem udarcu,
- ob prekinitvi igre ustavi časomer,
- tekmo nadaljuje (vključi časomer) po udarcu iz avta, vmetavanju od vrat, udarcu iz
kota, začetnem udarcu, prostem udarcu, udarcu iz kazenske črte ali druge kazenske
črte ali sodniškem metu,
• beleži zadetke, akumulirane prekrške in čas igranja na uradnem semaforju, če je
na razpolago,
• s piščalko ali z drugim zvočnim signalom, ki se razlikuje od obeh sodnikov,
naznači zahtevo po enominutnem odmoru (time-out), potem ko dobi
informacijo od tretjega sodnika,
• meri čas enominutnega odmora,
• s piščalko ali z drugim zvočnim signalom, ki se razlikuje od obeh sodnikov,
nakaže konec ene minute odmora,
• po obvestilu tretjega sodnika, s piščalko ali z drugim zvočnim signalom, ki se
razlikuje od obeh sodnikov, naznani pet akumuliranih prekrškov ekipe,
• meri čas dveminutne izključitve igralca,
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• s piščalko ali z drugim zvočnim signalom, ki se razlikuje od obeh sodnikov,
naznani konec prvega polčasa, konec tekme ali konec podaljškov, če so ti bili
dodeljeni,
• njegova lokacija na igrišču je opisana v poglavju z naslovom Postavitev ob
prekinitvi igre, ki je del komentarja futsal pravil igre in navodil za sodnike
(pravilo 5 - sodnik), ko se to od njega zahteva,
• opravlja določene zadolžitve tretjega sodnika v primeru odsotnosti slednjega,
• oskrbi se s kakršnimikoli drugimi informacijami, potrebnimi za tekmo.

Mednarodne tekme
Prisotnost tretjega sodnika in časomerilca je za mednarodne tekme obvezna.
Za mednarodne tekme mora uporabljen časomer vključevati vse potrebne funkcije
(natančno merjenje časa, pripomoček za merjenja časa dveminutne izključitve štirih
igralcev hkrati in nadzorovanje akumuliranih prekrškov obeh ekip v obeh polčasih).
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Polčasa igre
Tekma traja dva polčasa po 20 minut (neto čas), v kolikor se sodnik in obe ekipi
ne dogovorijo drugače. Vsak sporazum o spremembi trajanja polčasov mora biti
dogovorjen pred začetkom tekme in mora biti v skladu s tekmovalnimi pravili.

Zaključek igralnega časa
Časomerilec s piščalko ali z drugim zvočnim signalom naznanja konec prvega
polčasa in konec tekme. Po tem, ko se sliši časomerilčeva piščalka ali zvočni signal,
eden od sodnikov naznani zaključek polčasa ali konec tekme s svojo piščalko, pri
tem mora upoštevati sledeče:
• če je potrebno izvesti ali ponoviti njegovo izvedbo udarca z 10 m ali direktnega
prostega udarca, ki je posledica šestega akumuliranega prekrška, se podaljša
trajanje polčasa, dokler udarec ni izvršen,
• če je potrebno izvesti kazenski udarec ali ponoviti njegovo izvedbo, se podaljša
trajanje polčasa, dokler kazenski udarec ni izvršen.
Če je žoga podana (igrana) naprej v ena od vrat, morata sodnika počakati na
zaključek udarca, potem ko se sliši časomerilčeva piščalka ali drug zvočni signal.
Polčasa je konec, ko:
• gre žoga direktno v vrata in je zadetek dosežen.
• žoga zapusti meje igrišča
• se žoga dotakne vratarja ali drugega igralca braneče se ekipe, vratnic, prečnika
ali igrišča, preide črto v vratih in zadetek je dosežen.
• vratar ali drugi igralec braneče se ekipe, se dotakne žoge ali se odbije od vratnic
ali prečnika in ne preide črte v vratih.
• se žoge dotakne katerikoli igralec ekipe, ki igra z žogo, razen v primeru v kolikor
je dosojen indirektni prosti udarec in je bila žoga usmerjena naprej proti
nasprotnikovim vratom, potem ko se žoge dotakne drugi igralec.
• ni bila zagrešena nobena kršitev, katera je sankcionirana z direktnim prostim
udarcem, indirektnim prostim udarcem ali kazenskim udarcem in direktni
prosti udarec, indirektni prosti udarec ali kazenski udarec ni potrebno ponoviti.
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V kolikor je bila kršitev zagrešena v tem obdobju, in ga stori ena od ekip, ki bi jo
bilo potrebno sankcionirati z direktnim prostim udarcem po petem akumuliranem
prekršku ali kazenskim udarcem, bo polčasa konec, ko:
• žoga ni bila udarjena direktno na vrata,
• žoga gre direktno v vrata in je zadetek dosežen,
• žoga zapusti meje igrišča,
• se žoga dotakne vratnice ali obeh vratnic, prečnika, vratarja ali drugega igralca
braneče se ekipe in zadetek je dosežen.
• se žoga dotakne vratnice ali obeh vratnic, prečnika, vratarja ali drugega igralca
braneče se ekipe in zadetek ni dosežen,
• so zagrešene druge kršitve, ki niso storjene za direktni prosti udarec, indirektni
prosti udarec ali kazenski udarec.
V kolikor je bila kršitev zagrešena v tem obdobju, in ga stori ena od ekip, ki bi jo
bilo potrebno sankcionirati z direktnim prostim udarcem pred doseženim šestim
akumuliranem prekršku, bo polčasa konec, ko:
• žoga ni bila udarjena direktno na vrata,
• žoga gre direktno v vrata in je zadetek dosežen,
• žoga zapusti meje igrišča,
• se žoga dotakne vratnice ali obeh vratnic, prečnika, vratarja ali drugega igralca
braneče se ekipe in zadetek je dosežen.
• se žoga dotakne vratnice ali obeh vratnic, prečnika, vratarja ali drugega igralca
braneče se ekipe in zadetek ni dosežen,
• se žoge dotakne igralec ekipe, ki je izvajala udarec.
• so zagrešene druge kršitve, ki niso storjene za direktni prosti udarec, indirektni
prosti udarec ali kazenski udarec.
V kolikor je bila kršitev zagrešena v tem obdobju, ki bi jo bilo potrebno
sankcionirati z indirektnim prostim udarcem, bo polčasa konec ko:
• gre žoga direktno v vrata, brez da bi se dotaknil drugi igralec v času trajanja
gibanja žoge ali se dotakne vratnice ali obeh vratnic ali prečnika, v tem primeru
zadetek ne bo priznan,
• žoga zapusti meje igrišča,
• se žoga dotakne vratnice ali obeh vratnic, prečnika, po tem ko se je žoge
dotaknil vratar ali drugi igralec braneče ali napadajoče se ekipe, ne pa igralec,
ki je izvajal udarec in je zadetek dosežen,
• se žoga dotakne vratnice ali obeh vratnic, prečnika, po tem ko se je žoge
dotaknil vratar ali drugi igralec braneče ali napadajoče se ekipe, ne pa igralec,
ki je izvajal udarec in zadetek ni dosežen,
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• so zagrešene druge kršitve, ki niso storjene za direktni prosti udarec, indirektni
prosti udarec ali kazenski udarec.

Time-out
Ekipi sta upravičeni do ene minute odmora v vsakem polčasu. Veljajo naslednji pogoji:
• uradni predstavniki ekipe lahko zahtevajo eno minuto odmora pri tretjem
sodniku ali časomerilcu, če tretji sodnik ni prisoten, s predložitvijo dokumenta, ki
so ga dobili na začetku polčasa,
• s piščalko ali z drugim zvočnim signalom, ki se razlikuje od obeh sodnikov,
časomerilec odobri time-out, ko ima ekipa, ki ga je zahtevala, žogo v posesti in je
igra prekinjena,
• v času time-outa se lahko igralci nahajajo na ali zunaj igrišča; v primeru, da se
igralci želijo odžejati, morajo zapustiti igrišče,
• v času time-outa morajo rezervni igralci ostati zunaj igrišča,
• v času time-outa uradne osebe ne smejo dajati navodil na igrišču,
• zamenjave lahko izvedejo le po zvočnem signalu ali zvoku piščalke, ki označuje
konec time-outa,
• ekipa, ki ne zahteva time-outa v prvem polčasu tekme, ima pravico le do enega
odmora v drugem polčasu tekme,
• če tretji sodnik in časomerilec nista prisotna, lahko uradna oseba ekipe prosi
sodnike za time-out,
• v času podaljškov, ko se ti igrajo, ni time-outov.

Odmor med polčasoma
Igralci so upravičeni do odmora med polčasoma, ki ne sme biti daljši od 15 minut.
Tekmovalna pravila morajo določiti trajanje odmora med polčasoma, ki se lahko
spremeni le s privolitvijo sodnika.

Prekinjena tekma
Prekinjena tekma se ponovi, razen če tekmovalna pravila določajo drugače.
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PRAVILO 7 – TRAJANJE IGRE

ODLOČBE NZS
1. Odmor med polčasoma na tekmah z normalnim igralnim časom traja največ
15 minut.
2. Trajanje igre in odmor za tekme igralcev pod 16 leti starosti, za igralke, za veterane
(nad 35 let) in za invalide urejajo ustrezna tekmovalna pravila.
3. Če je bila tekma prekinjena zaradi višje sile, bo ponovljena v celoti, razen, če je bilo
do trenutka prekinitve odigrano dve tretjini igralnega časa.
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PRAVILO 8 – ZAČETEK IN NADALJEVANJE IGRE

Postopki pred začetkom
Ekipa, ki dobi žreb s kovancem, odloči, na katera vrata bo napadala v prvem polčasu.
Druga ekipa izvede začetni udarec za začetek tekme. Ekipa, ki dobi žreb s kovancem,
izvede začetni udarec za začetek drugega polčasa.
V drugem polčasu ekipi zamenjata strani in napadata na nasprotna vrata.

Začetni udarec
Z začetnim udarcem se igra začne ali nadaljuje:
• na začetku tekme,
• po doseženem zadetku,
• na začetku drugega polčasa tekme,
• na začetku obeh podaljškov, ko se igrata.
Iz začetnega udarca ni mogoče neposredno doseči zadetek.

Postopek
• Vsi igralci so na svoji polovici igrišča,
• nasprotniki ekipe, ki izvaja začetni udarec, so vsaj 3 m od žoge, dokler ta ni v igri,
• žoga miruje na središčni točki,
• sodnik da znak za izvedbo,
• žoga je v igri, ko je udarjena z nogo in se premakne naprej.
Potem ko ekipa doseže zadetek, pod pogojem, da se polčas še ni končal, izvede
začetni udarec nasprotna ekipa.

Kršitve/kazni
Če je žoga v igri in se izvajalec začetnega udarca ponovno dotakne žoge
(razen z rokama), preden se je dotakne drug igralec:
• se dosodi indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta kršitve
( glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).
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Če je žoga v igri in se izvajalec začetnega udarca namerno dotakne žoge z roko,
preden se je dotakne drug igralec, se dosodi direktni prosti udarec za nasprotno
ekipo z mesta kršitve (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca), njegova ekipa pa
je kaznovana z akumuliranim prekrškom.
V primeru kake druge kršitve postopka za izvedbo začetnega udarca se začetni
udarec ponovi in prednosti ni mogoče uporabiti.

Sodniški met
Sodniški met je nadaljevanje igre po začasni prekinitvi, do katere je prišlo, ko je bila
žoga v igri, in zaradi vzroka, ki ni omenjen drugje v pravilih igre. Igra se nadaljuje s
sodniškim metom tudi kadar je tako določeno v futsal pravilih igre.

Postopek
Sodnik ali drugi sodnik spusti žogo na mestu, kjer je bila v trenutku prekinitve igre,
razen, če je bila igra prekinjena znotraj kazenskega prostora; v tem primeru eden od
sodnikov spusti žogo na črti kazenskega prostora na točki, čim bližje mestu, kjer je
bila žoga v trenutku prekinitve igre.
Igra se nadaljuje, ko se žoga dotakne tal znotraj meja igrišča. Če žoga po tistem, ko se
dotakne tal, zapusti igrišče, ne da bi se je dotaknil kateri igralec, sodnik žogo spusti
na istem mestu, kjer bila spuščena prvič.
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Kršitve/kazni
Sodniški met se ponovi (z istega mesta, od koder je bila žoga prvič spuščena):
• če se igralec dotakne žoge, preden se ta dotakne tal,
• če je storjena kakršnakoli kršitev, preden se žoga dotakne tal.
V kolikor gre žoga direktno v vrata, potem ko se dotakne tal in z njo dejansko igra ali
se žoge dotakne igralec:
• v kolikor je žoga udarjena direktno v nasprotnikova vrata, se dosodi vmetavanje
od vrat
• v kolikor igralec direktno udari žogo v lastna vrata, se dosodi udarec iz kota za
nasprotno ekipo.

ODLOČBE NZS
• Pred začetkom tekme sta moštvi dolžni priti na sredino igrišča skupaj s
sodnikoma in pozdraviti gledalce.
• Kapetan vsakega moštva je dolžan na začetku in koncu tekme pozdraviti
oba sodnika in kapetana nasprotnega moštva.
• Če se eno od moštev ob času, določenem za začetek tekme, ne pojavi na
igrišču, bo sodnik počakal 15 minut in po tem času zapisniško ugotovil,
da tekme ni bilo, ker eno od moštev ni prispelo. V primeru višje sile, ko
moštvo ni uspelo priti do začetka tekme in je sodnik o tem obveščen,
sodnik oceni, ali se kljub naknadnem čakanju tekma lahko odigra.
• Na prijateljskih tekmah se lahko moštvi dogovorita, da bo določena oseba
na sodnikov znak izvedla začetni udarec. V takem primeru sodnik takoj po
udarcu igro prekine, počaka, da ta oseba zapusti igrišče in ponovno da
znak za izvedbo začetnega udarca.
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PRAVILO 9 – ŽOGA V IGRI IN IZVEN IGRE

Žoga izven igre
Žoga je izven igre, ko:
• je vsa prešla prečno ali vzdolžno črto, bodisi po tleh ali po zraku,
• je sodnik prekinil igro,
• zadene strop.

Žoga v igri
Žoga je v igri ves preostali čas, tudi ko:
• se odbije od vratnice ali prečke in ostane na igrišču,
• se odbije od sodnika ali drugega sodnika, ko sta na igrišču.

Igrišče v dvorani
Najmanjša višina stropov je 4 m in je predpisana s tekmovalnimi pravili.
Če žoga zadene strop, medtem ko je v igri, se igra nadaljuje z udarcem iz outa za
nasprotno ekipo. Udarec iz outa se izvaja iz točke na vzdolžni črti, ki je najbliže mestu
na tleh, nad katerim je žoga zadela strop
(glej pravilo 15 – mesto izvedbe udarca iz outa).

34

PRAVILO 10 – DOSEGANJE ZADETKA

Doseženi zadetek
Zadetek je dosežen, ko vsa žoga preide preko prečne črte med vratnicama in pod
prečko, pod pogojem, da ekipa, ki je dosegla zadetek, ni pred tem kršila futsal
pravila igre.
Zadetek se ne prizna, če vratar ekipe, ki je v napadu, namenoma vrže ali udari žogo
z dlanjo ali celo z roko iz svojega kazenskega prostora in je on zadnji igralec, ki se je
dotaknil žoge. Tekma se nadaljuje z udarcem od vrat za nasprotno ekipo.
Če potem, ko je dosežen zadetek, sodnik pred nadaljevanjem ugotovi, da je
zadetek dosegla ekipa z viškom igralca na igrišču ali ob izvršeni nepravilni
zamenjavi, mora razveljaviti zadetek in nadaljevati z igro z indirektnim prostim
udarcem za nasprotno ekipo s kateregakoli mesta znotraj kazenskega prostora. V
kolikor je začetni udarec že bil izveden, morata sodnika ukrepati proti višku igralca
na igrišču skladno z zahtevami pravila 3, toda zadetek je priznan. Sodnika napišeta
poročilo o dogodku in ga naslovita na ustrezen organ. V kolikor je zadetek doseglo
nasprotno moštvo, se mora zadetek priznati.

Zmagovalec
Ekipa, ki med tekmo doseže več zadetkov, je zmagovalec.
Če obe ekipi dosežeta enako število zadetkov ali če zadetkov ni, je tekma neodločena.

Tekmovalna pravila
Če tekmovalna pravila zahtevajo zmagovalca na tekmi (ali dvoboju, ko ekipi igrata
med seboj doma in v gosteh), ki se je končala neodločeno, so dovoljeni le naslednji
postopki, za določitev zmagovalca:
• pravilo zadetkov v gosteh,
• podaljški,
• udarci s kazenske točke.
Ti postopki so opisani v poglavju »Postopki za določanje zmagovalca tekme (tekme
doma in v gosteh)«.
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PRAVILO 11 - Ofsajd

Pri futsalu ni ofsajdov.
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PRAVILO 12 – PREKRŠKI
IN NEŠPORTNO OBNAŠANJE

Prekrški in nešportno obnašanje se kaznujejo, kot sledi:

Prekrški
Prekrški se kaznujejo z direktnim prostim udarcem, kazenskim udarcem ali
indirektnim prostim udarcem.

Direktni prosti udarec
Direktni prosti udarec za nasprotno ekipo je dosojen, če igralec na način, ki je po
oceni sodnika malomaren, brezobziren ali z uporabo prekomerne sile, napravi enega
izmed naslednjih sedmih prekrškov:
• brcne ali poskusi brcniti nasprotnika,
• spotakne ali poskusi spotakniti nasprotnika,
• skoči na nasprotnika,
• odriva nasprotnika z ramo,
• udari ali poskusi udariti nasprotnika,
• porine nasprotnika,
• starta na nasprotnika (pomeni: dotik z nasprotnikom , da bi prišel v posest žoge ,
preden se je dotaknil žoge).
Direktni prosti udarec za nasprotno ekipo je dosojen tudi, če igralec napravi enega
izmed naslednjih treh prekrškov:
• drži nasprotnika,
• pljune na nasprotnika,
• namerno igra z roko (razen vratarja v njegovem kazenskem prostoru).
Direktni prosti udarec se izvede z mesta prekrška (glej pravilo 13 - mesto prostega
udarca).
Vsi zgoraj omenjeni prekrški so akumulirani prekrški.

Kazenski udarec
Če igralec napravi enega izmed zgornjih desetih prekrškov znotraj svojega
kazenskega prostora, je dosojen kazenski udarec ne glede na položaj žoge, vendar
pod pogojem, da je žoga v igri.
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Indirektni prosti udarec
Indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo je dosojen, če vratar v svojem
kazenskem prostoru napravi enega izmed naslednjih štirih prekrškov:
• kontrolira žogo z rokama ali nogo na svoji polovici igrišča več kot štiri sekunde,
• po oddani žogi se ponovno dotakne žoge na svoji polovici igrišča, potem ko
jo namerno sprejme nazaj od soigralca, brez da bi z njo igral ali se je dotaknil
nasprotnik.
• se dotakne žoge z rokama v svojem kazenskem prostoru, potem ko mu jo je
namerno z nogo podal soigralec,
• se dotakne žoge z rokama v svojem kazenskem prostoru, potem ko mu jo je
neposredno iz udarca iz avta podal soigralec.
Indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo bo dosojen tudi, če igralec po oceni
sodnika:
• igra nevarno,
• ovira napredovanje nasprotnika,
• preprečuje vratarju, da bi se osvobodil žoge iz rok,
• Stori prekršek nad svojim soigralcem na način enega od devetih prekrškov za
direktni prosti udarec storjenih nad nasprotnikom,
• če stori kateri drug prekršek, ki ni predhodno naveden v pravilu 12 in zaradi
katerega se igra prekine, da bi sodnik igralca opomnil ali izključil.
Indirektni prosti udarec se izvede z mesta prekrška (glej pravilo 13 – mesto
prostega udarca).

Nešportno obnašanje
Nešportno obnašanje se kaznuje z opominom ali izključitvijo.

Disciplinske kazni
Rumeni karton pomeni, da je igralec ali rezervni igralec dobil opomin.
Rdeči karton pomeni, da je bil igralec ali rezervni igralec izključen.
Rdeči ali rumeni karton se lahko pokaže le igralcu ali rezervnemu igralcu. Ustrezna
barva kartona se pokaže javno in vedno le na igrišču, brž ko se je tekma že pričela.
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V drugih primerih sodniki obvestijo igralce in uradne predstavnike moštva o
izrečenih disciplinskih ukrepih.
Sodniki disciplinsko ukrepajo od trenutka, ko vstopijo na igralni objekt, do trenutka,
ko ga po koncu tekme zapustijo (vključno z odmorom).
Igralca, ki stori prekršek, ki se kaznuje z opominom ali izključitvijo, bodisi na ali izven
igrišča, proti nasprotniku, soigralcu, sodniku ali katerikoli drugi osebi, se kaznuje
glede na vrsto storjenega prekrška.
Primeri za opomin
Igralec bo prejel rumeni karton v primeru, da stori eno od naslednjih sedmih kršitev:
• se nešportno obnaša,
• z besedami ali dejanji izkazuje nestrinjanje s sodniškimi odločitvami,
• vztrajno krši futsal pravila igre,
• zavlačuje z nadaljevanjem igre,
• ne upošteva predpisane razdalje ob nadaljevanju igre z udarcem iz kota, prostim
udarcem ali udarcem iz avta,
• vstopi ali se vrne na igrišče brez sodnikovega dovoljenja, ali izvrši napačno
zamenjavo,
• namerno zapusti igrišče brez sodnikovega dovoljenja.
Rezervni igralec bo prejel rumeni karton v primeru, da stori eno od naslednjih štirih
kršitev:
• se nešportno obnaša,
• z besedo ali dejanji izkazuje, da ne sprejema sodnikove odločitve,
• zavlačuje z nadaljevanjem igre,
• vstopi na igrišče s kršitvijo postopka menjave.
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Primeri za izključitev
Igralec ali rezervni igralec je izključen, če stori katero koli od naslednjih sedmih
prekrškov:
• stori resen prekršek,
• se nasilno obnaša,
• pljune na nasprotnika ali drugo osebo,
• prepreči nasprotni ekipi doseganje zadetka ali čisto priložnost za doseganje
zadetka z namerno igro z žogo z roko (to se ne nanaša na vratarja v njegovem
kazenskem prostoru),
• prepreči čisto priložnost za doseganje zadetka nasprotniku, ki se giblje
proti kršiteljevim vratom, s prekrškom, ki se kaznuje s prostim ali kazenskim
udarcem,
• uporablja prostaške ali žaljive besede in/ali kretnje,
• dobi drugi opomin na isti tekmi.
Rezervni igralec je izključen, če stori naslednji prekršek:
• prepreči doseganje zadetka ali čisto priložnost za doseganje zadetka.
Igralec ali rezervni igralec, ki je bil izključen in je dobil rdeči karton, mora zapustiti
bližino igrišča in tehnični prostor.
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PRAVILO 13 – PROSTI UDARCI

Vrste prostih udarcev
Prosti udarci so direktni ali indirektni.

Direktni prosti udarci
Znak
Eden od sodnikov nakaže direktni prosti udarec tako, da drži eno od rok
horizontalno v smeri izvedbe udarca. Z drugo roko kaže proti tlom in s tem sporoča
tretjemu sodniku in časomerilcu, da gre za akumuliran prekršek.
Žoga v vratih
• če je iz direktnega prostega udarca žoga z nogo udarjena neposredno v
nasprotnikova vrata, se dosodi zadetek,
• če je iz direktnega prostega udarca žoga z nogo udarjena neposredno v
lastna vrata, se dosodi udarec iz kota za nasprotno ekipo.

Akumulirani prekrški
• so tisti, ki se kaznujejo z direktnim prostim udarcem ali kazenskim
udarcem, in so navedeni v pravilu 12,
• akumulirane prekrške, ki sta jih storili ekipi v obeh polčasih, je potrebno
zabeležiti v poročilu tekme,
• sodnik dovoli nadaljevanje igre z uporabo prednosti, če ekipa prej ni storila
petih akumuliranih prekrškov, nasprotna ekipa pa ni preprečila zadetka
ali čiste priložnosti za doseganje zadetka,
• če uporabijo prednost, eden od sodnikov nakaže tretjemu sodniku in
časomerilcu, da je bil storjen akumuliran prekršek, brž, ko je žoga izven igre,
• v kolikor se tekma igra v podaljšku ( extra time ), se akumulirani
prekrški iz drugega polčasa nadalje zbirajo v tem podaljšku.

Indirektni prosti udarci
Znak
Sodnika nakažeta indirektni prosti udarec tako, da dvigneta roko nad glavo. Ta
položaj roke zadržita do izvedbe prostega udarca in dokler se žoga ne dotakne
drugega igralca ali dokler ni izven igre.
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Žoga v vratih
Zadetek se lahko doseže le, če se žoga po izvedbi dotakne drugega igralca, preden
preide prečno črto v vratih:
• če je iz indirektnega prostega udarca žoga z nogo udarjena neposredno v
nasprotnikova vrata, se dosodi udarec od vrat.
• če je iz indirektnega prostega udarca žoga z nogo udarjena neposredno v
lastna vrata, se dosodi udarec iz kota za nasprotno ekipo.
Postopek
Med izvajanjem direktnih in indirektnih prostih udarcev mora žoga mirovati.
Direktni prosti udarec, začenši s šestim akumuliranim prekrškom, storjenih s
strani obeh ekip:
• izvajalec prostega udarca udari žogo z namenom doseči zadetek in ne sme
podati žoge soigralcu,
• noben igralec se ne sme dotakniti žoge takoj po izvajanju prostega udarca,
dokler se je ne dotakne vratar nasprotne ekipe ali se ta ne odbije od
vratnic in prečke ali zapusti igrišče,
• če igralec stori šesti akumulirani prekršek na nasprotni polovici igrišča ali
na svoji polovici igrišča v prostoru, ki je omejen s središčno in vzporedno
imaginarno črto, ki prečka drugo kazensko točko, se prosti udarec izvaja z
druge kazenske točke. Mesto druge kazenske točke je navedeno v
Pravilu 1. Prosti udarec se izvaja v skladu z odstavkom te publikacije z
naslovom »Mesto prostega udarca«,
• če igralec stori šesti akumulirani prekršek na svoji polovici igrišča med
10-metrsko imaginarno črto in prečno črto, vendar pa izven kazenskega
prostora, se ekipa, ki napada, odloči ali bo udarec izvajala z druge
kazenske črte ali z mesta prekrška,
• začenši s šestim akumuliranim prekrškom se na koncu vsakega polčasa
ali podaljška igralni čas podaljša, da se omogoči izvedba kazenskega
udarca.

Mesto prostega udarca
Prosti udarec zunaj kazenskega prostora
• vsi nasprotniki morajo biti najmanj 5 m od žoge, dokler ta ni v igri,
• žoga je v igri, ko je udarjena z nogo in se premakne,
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• prosti udarec se izvede z mesta, kjer je prišlo do kršitve, ali z mesta žoge,
ko je prišlo do kršitve (v skladu s kršitvijo), ali z druge kazenske točke.
Direktni ali indirektni prosti udarec znotraj kazenskega prostora
za branečo se ekipo:
• vsi nasprotniki so vsaj 5 m oddaljeni od žoge, dokler ta ni v igri,
• vsi nasprotniki se zadržijo zunaj kazenskega prostora, dokler žoga ni v igri,
• žoga je v igri, ko je z nogo udarjena neposredno izven kazenskega prostora,
• prosti udarec dosojen v vratarjevem prostoru, se izvede s katerekoli točke
znotraj tega prostora.

Direktni prosti udarec, začenši s šestim akumuliranim prekrškom v vsakem
polčasu.
• braneča se ekipa igralcev se ne sme postaviti v živi zid, da bi ubranila
prosti udarec,
• izvajalca je potrebno pravilno identificirati,
• vratar ostane v svojem kazenskem prostoru na razdalji vsaj 5 metrov od
žoge,
• igralci ostanejo na igrišču, razen izvajalca udarca, če tako želi,
• vsi igralci, razen izvajalca udarca in vratarja braneče se ekipe, ostanejo za
imaginarno črto, ki je izravnana z žogo in je vzporedna s prečno črto in leži
zunaj kazenskega prostora, na razdalji 5 metrov od žoge. Igralci ne smejo
ovirati igralca, ki izvaja prosti udarec. Noben igralec, razen izvajalca
udarca, ne sme prečkati imaginarne črte, dokler žoga ni v igri.
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Indirektni prosti udarec za napadajočo ekipo
• vsi nasprotniki so vsaj 5 metrov od žoge, dokler ta ni v igri,
• žoga je v igri, ko je udarjena in se premakne,
• indirektni prosti udarec dosojen v kazenskem prostoru, se izvaja s črte
kazenskega prostora z mesta, čim bližje mestu prekrška.

Kršitve/kazni
Če je ob izvedbi prostega udarca nasprotnik bližje žogi od zahtevane razdalje:
• se prosti udarec ponovi in kršitelja opomni, razen če je mogoče uporabiti
prednost ali pa je bila storjena kakšna druga kršitev, ki se kaznuje s
kazenskim udarcem. Če se kršitev kaznuje s prostim udarcem, se sodnika
odločita ali bosta kaznovala prvotni prekršek ali tistega storjenega
naknadno. Če se druga kršitev kaznuje s kazenskim udarcem ali direktnim
prostim udarcem, se zabeleži akumulirani prekršek za ekipo, ki je storila
prekršek.
Če prosti udarec izvede braneča se ekipa znotraj svojega kazenskega prostora in
žoga ni z nogo udarjena neposredno iz kazenskega prostora v igrišče:
• se prosti udarec ponovi.
Če ekipa ne izvede prostega udarca v času štirih sekund:
• sodnik dosodi indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo, ki se izvaja z
istega mesta, kjer bi se igra nadaljevala pred kršitvijo
(glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).
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Ob doseženem šestem akumuliranem prekršku, če izvajalec ne izvaja udarca z
namenom, da bi dosegel zadetek:
• eden od sodnikov dosodi indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo, ki se
izvaja z mesta izvedbe prostega udarca.
Ob doseženem šestem akumuliranem prekršku, če je prosti udarec izvedel igralec, ki
se predhodno ni identificiral kot izvajalec:
• sodnik bo igro prekinil, igralca opomnil zaradi nešportnega obnašanja in
igro nadaljeval z indirektnim prostim udarcem za branečo se ekipo, ki se
izvaja z mesta, kjer je bila žoga udarjena.

Prosti udarec, ki ga izvede igralec, ki ni vratar
Če se žoge, po tistem ko je v igri, ponovno dotakne izvajalec (razen z rokama) in
preden se je dotakne drug igralec:
• se dosodi indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta ponovnega
dotika z žogo (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Če izvajalec, po tistem ko je žoga v igri, namerno igra z žogo z roko preden se žoge
dotakne drug igralec:
• se dosodi direktni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta dotika žoge z
roko (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca), ekipa kršitelja pa je
kaznovana z akumuliranim prekrškom;
• se dosodi kazenski udarec, če je do kršitve prišlo znotraj izvajalčevega
kazenskega prostora, ekipa kršitelja pa je kaznovana z akumuliranim prekrškom.

Prosti udarec, ki ga izvede vratar
Če se žoge, po tistem ko je v igri, vratar ponovno dotakne (razen z rokama) ,
preden se je dotakne drug igralec:
• se dosodi indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta ponovnega
dotika z žogo (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Če vratar, po tistem ko je žoga v igri, namerno igra z žogo z roko preden se je
dotakne drug igralec:
• se dosodi direktni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta kršitve, če je
do kršitve prišlo zunaj vratarjevega kazenskega prostora (glej pravilo 13 –
mesto prostega udarca), ekipa kršitelja pa je kaznovana z akumuliranim prekrškom;
45

PRAVILO 13 – PROSTI UDARCI

• se dosodi indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta kršitve, če je
do kršitve prišlo znotraj vratarjevega kazenskega prostora
(glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Če sodnik nakaže izvedbo direktnega prostega udarca, začenši
s šestim akumuliranim prekrškom in preden je žoga v igri:
Izvajalec udarca krši futsal pravila igre, razen če izvajalec potrebuje več kot štiri
sekunde:
• sodniki dovolijo izvedbo prostega udarca,
• če je dosežen zadetek, se udarec ponovi,
• če zadetek ni dosežen, sodnik prekine igro in jo nadaljuje z indirektnim
prostim udarcem za branečo se ekipo z mesta prekrška
(glej Pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Igralec braneče se ekipe krši futsal pravila igre:
• sodniki dovolijo izvedbo udarca,
• če je dosežen zadetek, se ta prizna,
• če zadetek ni dosežen, se udarec ponovi.
Eden ali več igralcev braneče se ekipe in eden ali več igralcev napadajoče ekipe kršijo
futsal pravila igre:
• udarec se ponovi.
Začenši s šestim akumuliranim prekrškom, če po izvedbi
direktnega prostega udarca:
Izvajalec udarca ne udari žoge naprej z namenom, da bi dosegel zadetek:
• sodnik prekine igro in jo nadaljuje z indirektnim prostim udarcem za
branečo se ekipo z mesta prekrška (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Se izvajalec udarca ponovno dotakne žoge (razen z rokama), preden se je dotakne
drug igralec:
• dosodi se indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo, ki se izvaja z mesta
kršitve (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Se katerikoli igralec, po izvajalcu udarca, dotakne žoge (razen z rokama), preden se
je dotakne vratar braneče se ekipe, preden se odbije od vratnic ali prečke, ali preden
zapusti igrišče:
• dosodi se indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo, ki se izvaja z mesta
kršitve (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).
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Igralec namerno igra z žogo z roko:
• dosodi se direktni prosti udarec za nasprotno ekipo, ki se izvaja z mesta
kršitve (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca), kršiteljeva ekipa pa je
kaznovana z akumuliranim prekrškom;
• dosodi se kazenski udarec za prekršek, ki ga je storil igralec braneče se
ekipe znotraj svojega kazenskega prostora, razen vratarja braneče se ekipe
(glej pravilo 13 – mesto prostega udarca), kršiteljeva ekipa pa je kaznovana
z akumuliranim prekrškom.
Žoge se, ko se premika naprej, dotakne zunanji dejavnik:
• udarec se ponovi.
Žoga se od vratarja, prečke ali vratnice odbije v igrišče in se je dotakne zunanji
dejavnik:
• sodnik prekine igro,
• igra se nadaljuje s sodniškim metom z mesta, kjer se je žoge dotaknil
zunanji dejavnik, razen če se je dotaknil žoge znotraj kazenskega prostora;
v tem primeru sodnik izvede sodniški met na črti kazenskega prostora, na
točki, čim bližje mestu žoge ob prekinitvi.
Žoga poči ali postane nepravilna, medtem ko je v igri, in se predhodno ni dotaknila
vratnic, prečke ali drugega igralca:
• udarec se ponovi.
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Kazenski udarec je dosojen proti ekipi, ki v svojem kazenskem prostoru in ko je žoga v igri,
napravi enega izmed desetih prekrškov, zaradi katerih se dosodi direktni prosti udarec.
Iz kazenskega udarca je mogoče neposredno doseči zadetek.
Igralni čas se podaljša, da bi se omogočila izvedba kazenskega udarca na koncu
vsakega polčasa ali podaljška.

Položaj žoge in igralcev
Žoga:
• je postavljena na kazenski točki.
Izvajalec kazenskega udarca:
• je ustrezno identificiran.
Vratar braneče se ekipe:
• Mora ostati na prečni črti med obema vratnicama in je z obrazom obrnjen
proti izvajalcu, dokler ni žoga udarjena z nogo.
Drugi igralci (razen izvajalca) so:
• na igrišču,
• zunaj kazenskega prostora,
• za kazensko točko,
• najmanj 5 metrov od kazenske točke.
Postopek
• ko igralci zavzamejo svoja mesta v skladu s tem pravilom, eden od
sodnikov nakaže izvedbo kazenskega udarca,
• izvajalec kazenskega udarca udari žogo z nogo naprej,
• žoga je v igri, ko je udarjena z nogo in se premakne naprej.
Ko se izvaja kazenski udarec med normalnim igralnim časom, oziroma ko je bil
igralni čas podaljšan ob polčasu ali koncu tekme ali ob koncu podaljška, da bi se
omogočila izvedba ali ponovna izvedba kazenskega udarca, je dosojen zadetek, če
se, preden je prešla črto med vratnicama in pod prečko:
• žoga dotakne ene ali obeh vratnic in/ali prečke in/ali vratarja.
Sodnika odločita kdaj je izvedba kazenskega udarca zaključena.
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Kršitve/kazni
Če izvajalec ne udari žoge z nogo naprej:
• sodnik prekine igro in jo nadaljuje z indirektnim prostim udarcem za
branečo se ekipo s kazenske točke (glej pravilo 13–mesto prostega udarca).
Če kazenski udarec izvede igralec, ki se predhodno ni identificiral kot izvajalec
udarca:
• sodnik prekine igro, ga opomni zaradi nešportnega obnašanja in nadaljuje
igro z indirektnim prostim udarcem za branečo se ekipo s kazenske točke
(glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Če sodnik da znak za izvedbo kazenskega udarca in se, preden je bila žoga v
igri, zgodi ena od naslednjih situacij:
Soigralec izvajalca kazenskega udarca krši futsal pravila igre:
• sodnik dovoli nadaljevanje izvedbe,
• če je bil zadetek dosežen, se kazenski udarec ponovi,
• če zadetek ni bil dosežen, sodnik igro prekine in dosodi indirektni prosti
udarec za branečo se ekipo z mesta kršitve
(glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Soigralec vratarja krši futsal pravila igre:
• sodnik dovoli nadaljevanje izvedbe,
• če je bil zadetek dosežen, se ta prizna,
• če zadetek ni bil dosežen, se kazenski udarec ponovi.
Igralci obeh ekip kršijo futsal pravila igre:
• kazenski udarec se ponovi.
Če se po izvedbi kazenskega udarca zgodi naslednje:
Izvajalec se ponovno dotakne žoge (razen z rokama), preden se je dotakne drug
igralec:
• dosodi se indirektni prosti za nasprotno ekipo z mesta kršitve
(glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Izvajalec namerno igra z žogo z roko, preden se je dotakne drug igralec:
• dosodi se direktni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta kršitve (glej
pravilo 13 – mesto prostega udarca), kršiteljeva ekipa pa je kaznovana z
akumuliranim prekrškom.
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Žoge se, medtem ko se premika naprej, dotakne zunanji dejavnik:
• kazenski udarec se ponovi.
Žoga se od vratarja, prečke ali vratnice odbije v igrišče in se je dotakne zunanji
dejavnik:
• sodnik prekine igro,
• igra se nadaljuje s sodniškim metom z mesta, kjer se je žoge dotaknil
zunanji dejavnik, razen če se je žoge dotaknil znotraj kazenskega prostora;
v tem primeru sodnik izvede sodniški met iz črte kazenskega prostora na
točki čim bližje mestu žoge ob prekinitvi.
Medtem ko je v igri, žoga poči ali postane nepravilna, pred tem pa se ni dotaknila
vratnic, prečke ali drugega igralca:
• kazenski udarec se ponovi.
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Udarec iz avta je postopek za nadaljevanje igre.
Udarec iz avta se dosodi za nasprotnike igralca, ki se je zadnji dotaknil žoge, potem
ko vsa žoga po tleh ali po zraku preide vzdolžno črto ali se dotakne stropa v dvorani.
Neposredno iz udarca iz avta ni mogoče doseči zadetka.

Položaj igralcev
Nasprotniki morajo biti:
• na igrišču,
• najmanj 5 metrov od mesta izvedbe udarca iz avta.

Postopek
Obstaja ena vrsta postopka:
• udarec iz avta

Mesto udarca iz avta
V trenutku osvobajanja žoge izvajalec udarca iz avta:
• ima eno nogo na vzdolžni črti ali na tleh zunaj igrišča,
• udari žogo z nogo, ki mora mirovati, bodisi z mesta, kjer je žoga zapustila
igrišče ali na tleh zunaj igrišča na razdalji ne več kot 25 centimetrov od tega mesta,
• izvede udarec iz avta v štirih sekundah, ko so izpolnjeni pogoji za izvedbo.
Žoga je v igri, ko je udarjena z nogo in preide vzdolžno črto v igrišče.

Kršitve/kazni
Če je med izvajanjem udarca iz avta, nasprotnik bližje žogi, kot je to dovoljeno:
• udarec iz avta ponovi ista ekipa, kršitelja pa se opomni, razen če je
mogoče uporabiti prednost ali pa nasprotna ekipa stori prekršek, ki se
kaznuje s prostim ali kazenskim udarcem.
Če nasprotnik nešportno moti ali ovira izvajalca udarca iz avta:
• sodnik igralca opomni zaradi nešportnega obnašanja (dodeli rumeni karton).
Zaradi katere druge kršitve tega pravila:
• udarec iz avta izvaja igralec nasprotne ekipe.
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Izvajalec udarca iz avta je igralec, ki ni vratar
Če se, potem ko je žoga v igri, izvajalec udarca iz avta ponovno dotakne žoge (razen
z rokama), preden se je dotakne drug igralec:
• se dosodi indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta ponovnega
dotika z žogo (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Če, potem ko je bila žoga v igri, izvajalec udarca iz avta namerno igra z žogo z roko,
preden se je dotakne drug igralec:
• se dosodi direktni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta kršitve (glej
pravilo 13 – mesto prostega udarca), kršiteljeva ekipa pa je kaznovana z
akumuliranim prekrškom,
• se dosodi kazenski udarec, če je do kršitve prišlo v kazenskem prostoru izvajalca
udarca iz avta, kršiteljeva ekipa pa je kaznovana z akumuliranim prekrškom.

Izvajalec udarca iz avta je vratar
Če se, potem ko je bila žoga v igri, vratar ponovno dotakne žoge (razen z rokama)
preden se je dotakne drug igralec:
• dosodi se indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta kršitve (glej
pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Če, potem ko je bila žoga v igri, vratar namerno igra z žogo z roko, preden se je
dotakne drug igralec:
• se dosodi direktni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta kršitve, če je
do kršitve prišlo zunaj vratarjevega kazenskega prostora (glej pravilo 13 –
mesto prostega udarca), kršiteljeva ekipa pa je kaznovana z akumuliranim
prekrškom;
• se dosodi indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta kršitve. Če
je do kršitve prišlo znotraj vratarjevega kazenskega prostora, v tem
primeru sodnik izvede sodniški met iz črte kazenskega prostora na točki,
čim bližje mestu žoge ob prekinitvi (glej Pravilo 13–mesto prostega udarca).

ODLOČBA NZS:
V tekmovanju pod okriljem NZS se izvedba udarca iz avta vrši s postavitvijo žoge na
vzdolžno črto.
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Vmetavanje od vrat je način nadaljevanja igre.
Vmetavanje od vrat se dosodi, ko vsa žoga, ki se jo je zadnji dotaknil igralec napadajoče
ekipe, po tleh ali zraku preide prečno črto in ni dosežen zadetek v skladu s pravilom 10.
Iz vmetavanja od vrat ni mogoče neposredno doseči zadetka.

Položaj igralcev
Nasprotniki morajo biti:
• na igrišču in zunaj kazenskega prostora ekipe, ki izvaja vmetavanje od vrat,
dokler žoga ni v igri.

Postopek
• žogo z rokami vrže v igro vratar braneče se ekipe s katerekoli točke znotraj
vratarjevega prostora,
• vratar braneče se ekipe izvede vmetavanje od vrat v času štirih sekund, ko so
izpolnjeni pogoji za izvedbo,
• žoga je v igri, ko je vržena neposredno izven kazenskega prostora v igrišče

Kršitve/kazni
Če žoga ni vržena neposredno izven kazenskega prostora z vmetavanjem od vrat:
• se vmetavanje od vrat ponovi, vendar se štetje štirih sekund začasno prekine in
se nadaljuje, potem ko so izpolnjeni pogoji za izvedbo.
Če je žoga v igri in se vratar ponovno dotakne žoge (razen z rokama) preden se je
dotakne drug igralec (sprememba 2011):
• se dosodi indirektni prosti udarec za nasprotno moštvo z mesta kršitve (glej
pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Če je žoga v igri in vratar namerno igra z žogo z roko, preden se je dotakne drug
igralec:
• se dosodi direktni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta kršitve, če je do
kršitve prišlo zunaj kazenskem prostoru izvajalca (glej pravilo 13 – mesto
prostega udarca), kršiteljeva ekipa pa je kaznovana z akumuliranim prekrškom,
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• se dosodi indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo s črte kazenskega prostora
čim bližje mestu kršitve, če je bil prekršek storjen v kazenskem prostoru (glej
pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Če je žoga v igri in se vratar ponovno dotakne žoge na svoji polovici igrišča (razen
z rokama ), potem ko jo je prejel od svojega soigralca, brez da bi predhodno z
njo igral ali se je dotaknil nasprotnik (sprememba 2011):
• se dosodi indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta kršitve (glej
pravilo 13 - mesto izvedbe prostega udarca ).
Če vmetavanje od vrat ni izvedeno v štirih sekundah:
• se dosodi indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo s črte kazenskega
prostora na točki čim bližje mestu kršitve (glej pravilo 13 – mesto prostega
udarca).
Če so med izvajanjem vmetavanja od vrat, igralci napadajoče ekipe v kazenskem
prostoru:
• če se katerikoli igralec napadajoče ekipe dotakne žoge ali prepreči
pravilno izvajanje vmetavanja od vrat, se vmetavanje od vrat ponovi.
Zaradi katerekoli druge kršitve tega pravila:
• se udarec od vrat ponovi. Če prekršek naredi ekipa izvajalca udarca od
vrat, se štetje štirih sekund začasno prekine in se nadaljuje, potem ko so
izpolnjeni pogoji za izvedbo.
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Udarec iz kota je način nadaljevanja igre.
Udarec iz kota se dosodi, ko vsa žoga, ki se jo je zadnji dotaknil igralec braneče se
ekipe, po tleh ali zraku preide prečno črto in ni dosežen zadetek v skladu s pravilom 10.
Iz udarca iz kota je mogoče neposredno doseči zadetek, vendar le proti nasprotniku.

Položaj žoge in igralcev
Žoga mora biti:
• nameščena znotraj četrtine kroga, na najbližjem kotnem mestu kjer je
žoga prešla prečno črto.
Nasprotniki so:
• na igrišču najmanj 5 metrov od kotnega loka, dokler ni žoga v igri.

Postopek
• žogo z nogo udari igralec napadajoče ekipe,
• izvajalec mora udariti žogo z nogo v času štirih sekund, ko so izpolnjeni
pogoji za izvedbo,
• žoga je v igri, ko je udarjena z nogo in se premakne.

Kršitve/kazni
Če je med izvajanjem udarca iz kota nasprotnik bližje žogi, kot je to dovoljeno:
• udarec iz kota ponovi ista ekipa, kršitelja pa se opomni, razen če je
mogoče uporabiti prednost ali če braneča se ekipa napravi prekršek, ki se
kaznuje s prostim ali kazenskim udarcem.
Če nasprotnik nešportno moti ali ovira izvajalca udarca iz kota:
• se ga opomni zaradi nešportnega obnašanja.
Če udarec iz kota ni izveden v času štirih sekund:
• se dosodi vmetavanje od vrat za nasprotno ekipo.
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PRAVILO 17 – UDAREC IZ KOTA

Zaradi katere druge kršitve tega pravila:
• se udarec iz kota ponovi. Če prekršek stori ekipa izvajalca udarca, se štetje
štirih sekund začasno prekine in se nadaljuje potem ko igralec ponovno
izvede udarec, ko so izpolnjeni pogoji za izvedbo.

Izvajalec udarca iz kota je igralec, ki ni vratar
Če se, potem ko je žoga v igri, izvajalec udarca iz kota ponovno dotakne žoge (razen z
rokama), preden se je dotakne drug igralec:
• se dosodi indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta kršitve (glej
pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Če, potem ko je žoga v igri, izvajalec udarca iz kota namerno igra z žogo z roko, preden
se je dotakne drug igralec:
• se dosodi direktni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta kršitve (glej
pravilo 13 – mesto prostega udarca), kršiteljeva ekipa pa je kaznovana z
akumuliranim prekrškom.
• dosodi se kazenski udarec, če je prišlo do kršitve v kazenskem prostoru
izvajalca, njegova ekipa pa je kaznovana z akumuliranim prekrškom.

Izvajalec udarca iz kota je vratar
Če, potem ko je žoga v igri, se vratar ponovno dotakne žoge (razen z rokama), preden
se je dotakne drug igralec:
• dosodi se indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta kršitve (glej
pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Če, potem ko je bila žoga v igri, vratar namerno igra z žogo z roko, preden se je
dotakne drug igralec:
• dosodi se direktni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta kršitve, če je
do kršitve prišlo zunaj vratarjevega kazenskega prostora (glej pravilo 13 – mesto
prostega udarca), kršiteljeva ekipa pa je kaznovana z akumuliranim prekrškom,
• dosodi se indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo, če je do kršitve prišlo v
vratarjevem kazenskem prostoru (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).
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POSTOPKI ZA DOLOČITEV
ZMAGOVALCA TEKME - DOMA IN V GOSTEH

Zadetki v gosteh, podaljški in izvajanje udarcev s kazenske točke so postopki za
določitev zmagovalca tekme, ko tekmovalna pravila zahtevajo zmagovalca tekme, ki
se je končala neodločeno.
Podaljški in udarci s kazenske točke niso del tekme.

Zadetki v gosteh
Kjer ekipi igrata med seboj doma in v gosteh ter je rezultat po drugi tekmi enak, lahko
tekmovalna pravila določijo, da vsak zadetek v gosteh šteje dvojno.

Podaljški
Tekmovalna pravila lahko določijo igranje dveh enako dolgih podaljškov, ki pa ne
smeta biti daljša od 5 minut. Uporabljala se bodo določila pravila 8.

Udarci s kazenske točke
Tekmovalna pravila lahko določijo izvajanje udarcev s kazenske točke v skladu s
postopkom opisanim spodaj.
Postopek
• Sodnik izbere vrata, na katerega se bodo izvajali udarci.
• Sodnik opravi žreb s kovancem in ekipa, katere kapetan dobi žreb, odloči, ali bo
izvedla udarec prva ali druga.
• Sodnik, drugi sodnik, tretji sodnik in časomerilec beležijo izvedene udarce.
• Ob upoštevanju spodnjih določil obe ekipi izvedeta po pet udarcev.
• Ekipi izvajata udarce izmenično.
• Če, preden sta obe ekipi izvedli po pet udarcev, ena doseže več zadetkov kot bi jih
druga lahko, četudi bi izvedla vse pet udarcev, se izvajanje prekine.
• Če sta obe ekipi po petih udarcih dosegli enako število zadetkov ali nobenega,
se bo izvajanje nadaljevalo v enakem vrstnem redu, dokler ena ekipa iz enakega
števila udarcev ne doseže zadetka več kot druga.
• Udarce lahko izvajajo vsi igralci in rezervni igralci.
• Vratarja med izvajanjem udarcev s kazenske točke lahko zamenja katerikoli igralec.
• Vsak udarec izvede drug igralec in vsi do tega upravičeni igralci morajo izvesti
udarec, preden lahko katerikoli igralec udarec izvede drugič.
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POSTOPKI ZA DOLOČITEV
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• Igralci, ki so upravičeni izvajati udarce, lahko kadarkoli med izvedbo udarcev
zamenjajo mesto z vratarjem, pod pogojem, da je sodnik obveščen in oprema
igralca primerna.
• Samo imenovanim igralcem, vključno z vratarji, sodnikom in tretjim sodnikom, je
dovoljeno ostati na igrišču, ko se izvajajo šestmetrovke.
• Vsi igralci upravičeni za izvedbo 6-m, razen izvajalca kazenskega udarca in dveh
vratarjev, morajo ostati na nasprotni polovici igrišča s tretjim sodnikom.
• Vratar, ki je soigralec izvajalca udarca, se mora zadržati na igrišču, zunaj kazenskega
prostora, za linijo kazenske točke in najmanj 5 metrov od kazenske točke (slika).
• Med izvajanjem udarcev s kazenske točke se upoštevajo futsal pravila igre in
smernice FIFA sodniškega oddelka, razen če ni navedeno drugače.
• Če ena ekipa konča tekmo z večjim številom igralcev od druge ekipe, mora ekipa
z večjim številom zmanjšati število igralcev, da se število izenači. Kapetan ekipe
obvestiti sodnika o imenu in številki igralca, ki je bil izločen.
• Če mora moštvo zmanjšati število igralcev na enako število, kot jih ima nasprotnik,
sme moštvo izločiti (ne upoštevati) vratarje, kot igralce primerne za izvedbo
kazenskih udarcev.
• Vratar izločen za izvedbe kazenskih udarcev z namenom izenačiti število igralcev
z nasprotnim moštvom, ostane v svojem tehničnem prostoru. V teku izvajanja
udarcev sme zamenjati svojega moštvenega vratarja v vsakem trenutku.
• Pred začetkom izvajanja udarcev s kazenske točke mora sodnik zagotoviti, da
enako število igralcev obeh moštev, ki bodo izvajali kazenske udarce, ostane na
nasprotni polovici igrišča.
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TEHNIČNI PROSTOR

Tehnični prostor je poseben prostor določen za tehnično ekipo in rezervne igralce.
Tehnični prostor se od dvorane do dvorane lahko razlikuje, na primer po velikosti in
položaju, naslednji napotki pa so izdani kot splošna navodila:
• Tehnični prostor se razprostira 1 meter od vsake strani prostora, določenega za
sedenje, in sega naprej do razdalje 75 centimetrov od vzdolžne črte.
• Priporočljivo je označevanje za opredelitev tega prostora.
• Število oseb, ki smejo biti v tehničnem prostoru, je določeno s
tekmovalnimi pravili.
• Osebe, ki so v tehničnem prostoru, so identificirane pred začetkom tekme
v skladu s tekmovalnimi pravili.
• Le ena oseba hkrati ima pravico dajati taktična navodila igralcem in sme
stati za časa tekme v tehničnem prostoru.
• Trener in druge uradne osebe se morajo zadrževati v mejah tehničnega
prostora, razen v posebnih okoliščinah, na primer ko lahko zdravnik in
fizioterapevt s sodnikovim dovoljenjem vstopita na igrišče, da bi ocenila stanje
poškodovanega igralca.
• Trener in druge osebe v tehničnem prostoru se morajo vesti odgovorno in
se izogibati vsakemu oviranju gibanja igralcev in sodnikov.
• Rezervni igralci se lahko ogrevajo med tekmo na območju namenjenemu
temu, če ne ovirajo gibanja igralcev in sodnikov in se obnašajo odgovorno.
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REZERVNI POMOČNIK SODNIKA

Rezervni pomočnik sodnika:
• je lahko imenovan v skladu s tekmovalnimi pravili in nadomesti časomerilca
v primeru, da katerikoli od sodnikov ni sposoben več opravljati svoje naloge. Ves
čas je v pomoč sodnikom,
• bo v pomoč pri vsakem administrativnem opravilu pred, med in po tekmi,
ko to zahtevata sodnika,
• po tekmi mora predložiti poročilo pristojnim organom o vsakem neprimernem
vedenju, ali drugem incidentu, ki se je pripetil zunaj sodnikovega vidnega
polja. Rezervni pomočnik sodnik mora obvestiti sodnike o kakršnem koli
izdelanem poročilu,
• bo zabeležil vse dogodke, ki so se zgodili pred, med in po tekmi,
• bo imel v posesti dodaten ročni časomer v primeru, da je ta potreben,
• se bo nahajal na vidnem mestu, toda ne poleg pomočnika sodnika.
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ZNAKI SODNIKA IN DRUGEGA SODNIKA

Pri določenih situacijah sodniki dajejo ustrezne znake, navedene spodaj, ob upoštevanju,
da določene znake lahko nakaže le eden od sodnikov, določene pa oba ob istem času.
Pomočnik sodnika da znak za time-out in za peti akumulirani prekršek.

Znaki, ki jih nakaže le eden od sodnikov

Začetni udarec/nadaljevanje igre

Direktni prosti udarec/kazenski udarec
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ZNAKI SODNIKA IN DRUGEGA SODNIKA

Udarec iz avta (1)

Udarec iz avta (2)

Udarec iz kota (1)

Udarec iz kota (2)

Vmetavanje od vrat (1)

Vmetavanje od vrat (2)
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Time-out

Peti akumulirani prekršek

Štetje štirih sekund (1)

Štetje štirih sekund (2)
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ZNAKI SODNIKA IN DRUGEGA SODNIKA

Pridobljena prednost po
akumuliranem prekršku

Pridobljena prednost po
neakumuliranem prekršku

Akumulirani prekršek po tem,
ko je bila uporabljena prednost (1)

Akumulirani prekršek po tem,
ko je bila uporabljena prednost (2)
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Akumulirani prekršek po tem,
ko je bila uporabljena prednost (3)

Opomin (rumeni karton)

Akumulirani prekršek po tem,
ko je bila uporabljena prednost (4)

Izključitev (rdeči karton)
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Indirektni prosti udarec

ZNAKI SODNIKA IN DRUGEGA SODNIKA

Številka igralca - 1

Številka igralca - 2

Številka igralca - 3

Številka igralca - 4

Številka igralca - 5

Številka igralca - 6
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Številka igralca - 7

Številka igralca - 8

Številka igralca - 9

Številka igralca - 10

Številka igralca - 11

Številka igralca - 12
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ZNAKI SODNIKA IN DRUGEGA SODNIKA

Številka igralca - 13

Številka igralca - 14

Številka igralca - 15

Zadetek

Avtogol (1)

Avtogol (2)
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Znaki, ki jih nakažeta oba sodnika za nadaljevanje igre

Indirektni prosti udarec

Znaki pomočnika sodnika - tretjega sodnika

Time-out

Peti akumulirani prekršek
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KOMENTAR FUTSAL PRAVIL IGRE
IN NAVODILA ZA SODNIKE
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PRAVILO 1 – IGRIŠČE

Podlaga igrišča
Tekme se igrajo na ravnih površinah, v skladu s tekmovalnimi pravili.

Umetna trava
Na umetni travi se ne igrajo tekme v okviru tekmovanj med ekipami konfederacij
pridruženih FIFA-i ali mednarodnih klubskih tekmovanj.

Oznake na igrišču
Igrišče ne sme biti označeno s prekinjenimi črtami.
Če igralec napravi nedovoljene oznake na igrišču, ga je potrebno opomniti zaradi
nešportnega obnašanja. Če sodniki to opazijo med tekmo, morajo igro prekiniti,
v primeru, da prednosti ni mogoče uporabiti, opomniti igralca, ki je kršil pravila
(nešportno obnašanje) in nadaljevati igro z indirektnim prostim udarcem za
nasprotno ekipo z mesta nešportnega vedenja.
Če je to mogoče, se za označevanje igrišča uporabijo le črte določene v pravilu 1,
vendar se futsal običajno igra v dvoranah, opremljenih za različne športe, zato je
potrebno dopustiti tudi druge označbe, pod pogojem, da ne motijo igralcev in
sodnikov.
V območju 5 metrov od druge kazenske točke in znotraj kazenskega prostora črte
označbe niso dovoljene, zato da je razdalja, na katero se mora umakniti vratar med
izvajanjem udarcev z druge kazenske točke, jasno razvidna.

Vrata
Če se prečka premakne ali poškoduje, je potrebno igro prekiniti, dokler prečka ni
popravljena ali zamenjana. Če prečke ni mogoče popraviti, se mora tekma zaključiti.
Uporaba vrvi za zamenjavo prečke ni dovoljena. Če je prečko mogoče popraviti, se
tekma ponovno prične s sodniškim metom z mesta žoge ob prekinitvi igre, razen
če je do prekinitve prišlo v kazenskem prostoru; v tem primeru eden od sodnikov
izvede sodniški met z mesta na črti kazenskega prostora, čim bližje mestu žoge ob
prekinitvi.
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PRAVILO 1 – IGRIŠČE

Reklame okrog igrišča za igro
Pokončne reklame (panoji) morajo biti vsaj:
1. 1m od označenih črt igrišča, izvzeta sta tehnično področje in prostor za
zamenjave igralcev, v katerem so vse reklame prepovedane.
2. enaka oddaljenost od črte v vratih, kot je globina mreže v vratih.
3. 1 m od mreže na vratih.

Varnost
Tekmovalna pravila predpisujejo razdaljo med mejnimi črtami igrišča (prečnimi in
vzdolžnimi črtami) in ograjami, ki ločujejo gledalce od igrišča, vendar vedno tako,
da varujejo varnost udeležencev.

Reklame na igrišču
Če jih tekmovalna pravila ne prepovedujejo, so reklame na tleh igrišča dovoljene,
pod pogojem da ne motijo igralcev ali sodnikov in da so meje igrišča, zahtevane v
futsal pravilih igre, vidne.

Reklame na mreži vrat
Če jih tekmovalna pravila ne prepovedujejo, so reklame na mreži vrat dovoljene,
pod pogojem da ne motijo igralcev ali sodnikov.

Reklame v tehničnem prostoru
Če jih tekmovalna pravila ne prepovedujejo, so reklame v tehničnem prostoru
dovoljene, pod pogojem da ne motijo oseb v tem prostoru, tretjega sodnika ali
sodnikov.
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PRAVILO 2 – ŽOGA

Dodatne žoge
Dodatne žoge so lahko nameščene okoli igrišča za uporabo med tekmo, pod
pogojem da izpolnjujejo zahteve pravila 2 in da je njihova uporaba pod nadzorom
sodnikov.

Dodatne žoge na igrišču
Če se pojavi dodatna žoga na igrišču, medtem ko je žoga v igri, morajo sodniki
prekiniti igro le, če dodatna žoga igro ovira. Igra se nadaljuje s sodniškim metom
z mesta žoge ob prekinitvi, razen če je do prekinitve prišlo v kazenskem prostoru;
v tem primeru eden od sodnikov izvede sodniški met z mesta na črti kazenskega
prostora, čim bližje mestu žoge ob prekinitvi.
Če se pojavi dodatna žoga na igrišču, medtem ko je žoga v igri in je ne ovira, jo
morajo sodniki odstraniti v najkrajšem možnem času.

Počena ali nepravilna žoga
Če žoga poči ali postane nepravilna po tem, ko se odbije od vratnic ali prečke in
gre v vrata, sodniki priznajo zadetek.
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PRAVILO 3 – ŠTEVILO IGRALCEV

Postopek zamenjave
• Do zamenjave lahko pride med igro ali ob prekinitvi, vendar ne v času
time-outa.
• Zamenjanemu igralcu ni potrebno imeti sodnikovega dovoljenja, da zapusti
igrišče.
• Zamenjavi za zamenjanega igralca ni potrebno imeti sodnikovega
dovoljenja za vstop na igrišče.
• Pred vstopom na igrišče rezervni igralec (zamenjava za zamenjanega
igralca) čaka, da zamenjani igralec zapusti igrišče.
• Zamenjani igralec mora zapustiti igrišče preko svojega področja za
zamenjave, razen, če je že zapustil igrišče s sodnikovim dovoljenjem ali
zaradi razlogov navedenih v pravilih 3 ali 4.
• Rezervni igralec v določenih primerih ne more nadaljevati z igro, na
primer če oprema rezervnega igralca ni v skladu s predpisi.
• Rezervni igralec, ki ni dokončal postopka zamenjave z vstopom na igrišče
preko svojega področja zamenjave, ne more nadaljevati igre z udarcem iz
avta, udarcem s kota itd., dokler ne dokonča postopka zamenjave.
• Če igralec, ki bo zamenjan, noče zapustiti igrišča, do menjave ne more priti.
• Če do menjave pride med odmorom med polčasoma ali pred podaljškoma,
lahko rezervni igralec vstopi na igrišče preko območja menjave po tem, ko
je bil o tem obveščen tretji sodnik ali sodnik, če tretjega sodnika ni.

Dodatno osebje na igrišču
Zunanje osebe (tretje osebe)
Vsakdo, ki ni naveden na seznamu igralcev pred začetkom tekme kot igralec ali
rezervni igralec ali, ki ni uradna oseba ekipe, se šteje kot zunanja oseba.
Če zunanja oseba vstopi na igrišče:
• morajo sodniki igro prekiniti (vendar ne takoj, če ta oseba tekme ne ovira),
• ga morajo sodniki odstraniti z igrišča in njegove neposredne okolice,
• če sodniki tekmo prekinejo jo morajo nadaljevati s sodniškim metom z mesta
žoge ob prekinitvi, razen če je do prekinitve prišlo v kazenskem prostoru; v
tem primeru eden od sodnikov izvede sodniški met z mesta na črti kazenskega
prostora, čim bližje mestu žoge ob prekinitvi.
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Uradne osebe ekipe
Če uradna oseba ekipe vstopi na igrišče:
• morajo sodniki igro prekiniti (vendar ne takoj, če oseba igre ne ovira ali če
je mogoče uporabiti prednost),
• sodniki ga morajo odstraniti z igrišča, če pa se vede neodgovorno, ga
morajo odstraniti tudi z njegove neposredne okolice,
• če sodniki igro prekinejo, jo morajo nadaljevati s sodniškim metom z mesta
žoge ob prekinitvi, razen če je do prekinitve prišlo v kazenskem prostoru; v
tem primeru eden od sodnikov izvede sodniški met z mesta na črti kazenskega
prostora čim bližje mestu žoge ob prekinitvi.

Izključeni igralci
Če izključeni igralec vstopi na igrišče:
• morajo sodniki igro prekiniti, vendar ne takoj, če izključeni igralec ne ovira igre
ali če je mogoče uporabiti prednost,
• sodniki ga morajo odstraniti z igrišča in njegove neposredne okolice,
• če sodniki igro prekinejo, jo morajo nadaljevati s sodniškim metom z mesta
žoge ob prekinitvi, razen če je do prekinitve prišlo v kazenskem prostoru; v
tem primeru eden od sodnikov izvede sodniški met z mesta na črti kazenskega
prostora, čim bližje mestu žoge ob prekinitvi.

Igralec zunaj igrišča
Če igralec, potem ko je zapustil igrišče s sodnikovim dovoljenjem, da bi si uredil
opremo, da bi mu oskrbeli poškodbo, ustavili krvavitev ali zaradi katerega drugega
razloga, vstopi na igrišče brez sodnikovega dovoljenja, morajo sodniki:
• igro prekiniti, vendar ne takoj, če je mogoče uporabiti prednost,
• opomniti igralca zaradi nedovoljenega vstopa,
• ukazati igralcu, da zapusti igrišče, če je to potrebno (npr. kršitev pravila 4).
Če sodniki igro prekinejo, jo nadaljujejo:
• z indirektnim prostim udarcem za nasprotno ekipo z mesta žoge ob prekinitvi
(glej pravilo 13 – mesto prostega udarca), če ni druge kršitve,
• v skladu s pravilom 12, če igralec krši tudi to pravilo.
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Če igralec, ki je zapustil igrišče s sodnikovim dovoljenjem in ni bil zamenjan,
ponovno vstopi na igrišče brez sodnikovega dovoljenja, poleg tega pa stori še
dodaten prekršek, ga sodnik izključi zaradi dveh opominov, na primer igralec
vstopi na igrišče brez sodnikovega dovoljenja in spotakne nasprotnika na
brezobziren način. Če je ta kršitev storjena na način, ki vsebuje prekomerno silo, je
igralec nemudoma izključen.
Če sodniki igro prekinejo, jo morajo nadaljevati v skladu s pravilom 12.
Če igralec nenamerno prečka katero od mejnih črt na igrišču, se to ne šteje kot
prekršek. Če igralec zapusti igrišče v okviru gibanja, ki je sestavni del akcije, se to
ne šteje kot prekršek.

Rezervni igralci
Če rezervni igralec vstopi na igrišče s kršitvijo postopka menjave ali s tem
povzroči, da njegova ekipa igra z dodatnim igralcem, morajo sodniki, ob pomoči
pomočnikov sodnika, delovati v skladu z naslednjimi smernicami:
• igro morajo prekiniti, vendar ne takoj, če je mogoče uporabiti prednost,
• opomniti morajo rezervnega igralca zaradi nešportnega obnašanja, če je
povzročil, da je njegova ekipa igrala z dodatnim igralcem ali zaradi kršenja
postopka menjave,
• ga izključiti, če prepreči nasprotni ekipi zadetek ali čisto priložnost za
doseganje zadetka. Število igralcev v njegovi ekipi se zmanjša, če je igralec
kršil postopek zamenjave. V koliko pa njegova ekipa igra z dodatnim
igralcem, se število za nadaljevanje igre ne zmanjša ( npr. višek igralca –
igralec samo zapusti igrišče ob disciplinski kazni, ekipa nadaljuje s petimi
igralci ),
• rezervni igralec mora zapustiti igrišče ob prvi prekinitvi igre, če ga ni
zapustil že prej, bodisi da dokonča postopek menjave, bodisi da odide v
tehnični prostor, če je povzročil, da je njegova ekipa igrala z dodatnim
igralcem;
• če uporabijo prednost, igro prekinejo, ko ima ekipa rezervnega igralca žogo
v svoji posesti in jo nadaljujejo z indirektnim prostim udarcem za nasprotno ekipo z mesta žoge ob prekinitvi (glej pravilo 13–mesto prostega udarca);
• če uporabijo prednost in igro prekinejo, ker je nasprotna ekipa storila
prekršek ali ker je žoga zapustila igrišče, morajo nadaljevati igro z
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indirektnim prostim udarcem za nasprotnike ekipe rezervnega igralca z
mesta žoge ob prekinitvi (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca); če je
potrebno nasprotnike ekipe rezervnega igralca tudi ustrezno kaznujejo,
• če uporabijo prednost in še en igralec ekipe rezervnega igralca stori
prekršek, ki se kaznuje z direktnim prostim udarcem ali kazenskim
udarcem, ekipo rezervnega igralca kaznujejo z direktnim prostim udarcem
(glej pravilo 13 – mesto prostega udarca) ali kazenskim udarcem; če je
potrebno, kršitelja tudi ustrezno kaznujejo,
• če uporabijo prednost in rezervni igralec ne upošteva postopka menjave in
stori prekršek, ki se kaznuje z direktnim prostim udarcem ali kazenskim
udarcem, je ekipa rezervnega igralca kaznovana z direktnim prostim
udarcem (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca) ali kazenskim udarcem;
če je potrebno, kršitelja tudi ustrezno kaznujejo,
• če uporabijo prednost in ekipa rezervnega igralca igra z dodatnim igralcem
in ta igralec stori prekršek, ki se kaznuje z direktnim prostim udarcem ali
kazenskim udarcem, je ekipa tega igralca kaznovana z indirektnim prostim
udarcem z mesta žoge ob prekinitvi (glej pravilo 13 – mesto prostega
udarca); če je potrebno, kršitelja tudi ustrezno kaznujejo.
Če imenovani rezervni igralec vstopi na igrišče namesto imenovanega igralca za
začetek tekme in sodniki ali pomočniki sodnika niso bili obveščeni o tej zamenjavi:
• Sodniki dovolijo imenovanemu rezervnemu igralcu nadaljevati tekmo.
• Ni disciplinske kazni proti imenovanemu rezervnemu igralcu.
• Sodnik napiše poročilo o dogodku in ga pošlje ustreznemu organu.
Če rezervni igralec pred vstopom na igrišče stori prekršek, ki se kaznuje z
izključitvijo, se število igralcev v njegovi ekipi ne zmanjša in ga lahko nadomesti
drug rezervni igralec ali igralec, ki bi bil zamenjan lahko ostane na igrišču.

Dovoljen odhod z igrišča
Poleg običajne menjave, lahko igralec zapusti igrišče brez sodnikovega dovoljenja
v naslednjih primerih:
• v okviru gibanja, ki je sestavni del akcije, pri čemer se takoj vrne na
igrišče, na primer pri vodenju žoge ali pri postavitvi v prednostni položaj s
preigravanjem mimo nasprotnika. Vendar pa igrišča ne sme zapustiti in
oditi za vrata pred ponovnim vstopom na igrišče z namenom zavajanja
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nasprotnikov; če to stori, morajo sodniki igro prekiniti, če prednosti ni
mogoče uporabiti; če so igro prekinili, jo nadaljujejo z indirektnim prostim
udarcem z mesta žoge ob prekinitvi (glej pravilo 13 – mesto prostega
udarca); igralca se opomni za odhod z igrišča brez sodnikovega dovoljenja,
• zaradi poškodbe; igralec potrebuje dovoljenje sodnikov za ponovni vstop na
igrišče, če ni bil zamenjan; če krvavi iz rane, je treba krvavitev ustaviti,
pregledati pa ga mora eden od sodnikov preden ponovno vstopi na igrišče,
• da popravi ali si ponovno nadene svojo opremo. Igralec potrebuje
sodnikovo dovoljenje za ponovni vstop na igrišče, če ni bil zamenjan, eden
od sodnikov ali pa tretji sodnik mora preveriti njegovo opremo, preden se
igralec vrne v igro.

Nedovoljen odhod z igrišča
Če igralec zapusti igrišče brez sodnikovega dovoljenja in zaradi razlogov, ki niso
dovoljeni v futsal pravilih igre, časomerilec ali tretji sodnik z zvočnim znakom o
tem obvesti sodnike, seveda v primeru, da prednosti ni mogoče uporabiti. Če je
potrebno igro prekiniti, sodniki kaznujejo kršiteljevo ekipo z indirektnim prostim
udarcem z mesta žoge ob prekinitvi igre (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Če je prednost mogoče uporabiti, se zvočni znak uporabi ob naslednji prekinitvi igre.
Igralca je potrebno opomniti zaradi namernega odhoda z igrišča brez sodnikovega
dovoljenja.

Minimalno število igralcev
Kljub temu, da se tekma ne sme začeti, če ima katera od ekip manj kot tri igralce,
pa je minimalno število igralcev, vključno z igralci in rezervnimi igralci, potrebnih
za tekmo, prepuščeno presoji nacionalne zveze.
Tekma se ne sme nadaljevati, če ima katera od ekip manj kot tri igralce.
Če ima ekipa manj kot tri igralce, ker je eden ali več igralcev namerno zapustilo
igrišče, sodniki niso dolžni nemudoma ustaviti tekme, če je mogoče uporabiti
prednost. V podobnih primerih sodniki ne smejo igre nadaljevati, če je bila igra
začasno prekinjena, v kolikor ekipa nima najmanj treh igralcev.
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Poškodovani igralci
Če so igralci poškodovani, se sodniki ravnajo v skladu z naslednjimi smernicami:
• če je igralec po mnenju sodnikov le rahlo poškodovan, dovolijo da se igra
nadaljuje, dokler ne gre žoga iz igre,
• če je po mnenju sodnikov igralec resno poškodovan, igro prekinejo,
• po pogovoru s poškodovanim igralcem dovolijo enemu ali največ dvema
zdravnikoma, da vstopita na igrišče, ocenita poškodbo in poskrbita da
igralca varno in hitro prenesejo iz igrišča,
• osebe z nosili lahko vstopijo na igrišče, a le po sodnikovem znaku,
• sodniki morajo zagotoviti, da poškodovanega igralca prenesejo iz igrišča
varno in hitro.
• igralec ne sme biti deležen zdravljenja na igrišču, razen če resnost
poškodbe to zahteva,
• vsak igralec, ki krvavi iz rane, mora zapustiti igrišče in se ne sme vrniti,
dokler se sodniki ne prepričajo, da se je krvavitev ustavila (tretji sodnik
lahko to preveri, vendar morajo sodniki odobriti njegov vstop, če igralec ni
bil zamenjan). Igralec ne sme nositi oblačila umazana s krvjo,
• takoj, ko sodnik zdravnikom dovoli vstop na igrišče, mora igralec igrišče
zapustiti, bodisi na nosilih bodisi na nogah. Če igralec tega ne stori, se ga
opomni zaradi zavlačevanja nadaljevanja igre; le-ta se ne nadaljuje, dokler
igralec ne zapusti igrišča,
• poškodovani igralec sme zapustiti igrišča z drugega mesta, kot je območje
za zamenjave. To lahko stori s katere koli črte, ki označuje meje igrišča,
• poškodovanega igralca lahko zamenjajo, vendar mora rezervni igralec vstopiti
preko svojega območja zamenjave po tem, ko poškodovani igralec zapusti
igrišče,
• če ni bil zamenjan, se lahko igralec, ki je bil poškodovan, vrne na igrišče
šele po nadaljevanju igre,
• če ni bil zamenjan, lahko poškodovani igralec ponovno vstopi na igrišče,
ko je žoga v igri, ampak le z vzdolžne črte. Ko je žoga izven igre, lahko
vstopi na igrišče preko katere koli črte igrišča (prečne ali vzdolžne črte).
• le sodniki lahko dovolijo poškodovanemu igralcu, ki ni bil zamenjan,
vrnitev na igrišče, če je žoga v igri ali ne; vstop na igrišče mu ni dovoljen,
če je žoga v igri in če se igra razvija skozi območje, kjer se igralec nahaja,
• sodnik lahko dovoli poškodovanemu igralcu vrnitev na igrišče, če je tretji
sodnik preveril ali je igralec pripravljen,
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• če igra ni bila prekinjena zaradi drugega razloga, ali če poškodba, ki jo je utrpel
igralec, ni posledica kršitve futsal pravil igre, se nadaljuje s sodniškim metom
z mesta žoge ob prekinitvi, razen če je do prekinitve prišlo v kazenskem
prostoru; v tem primeru eden od sodnikov izvede sodniški met z mesta na črti
kazenskega prostora, čim bližje mestu žoge ob prekinitvi,
• če se sodniki odločijo, da dodelijo igralcu, ki je poškodovan, karton in mora
zapustiti igrišče, da mu oskrbijo poškodbo, mu morajo sodniki pokazati karton
preden zapusti igrišče,
• sodniki ne kažejo kartona poškodovanemu igralcu, ko je ta deležen
zdravljenja, ampak takrat, ko se je ta vrnil na igrišče in pred nadaljevanjem igre.
Če mora igralec zapustiti igrišče na nosilih, mu pokažejo karton preden zapusti
igrišče,
• tretji sodnik pomaga sodnikom z dajanjem dovoljenj za vstop na igrišče
rezervnim igralcem ali igralcem, ki so bili poškodovani.
Izjeme v okviru te določbe se izvajajo le, če:
• je vratar poškodovan,
• sta vratar in kateri koli drugi igralec trčila in potrebujeta takojšnjo oskrbo
• sta igralca iz iste ekipe trčila in potrebujeta takojšnjo oskrbo.
• se je pripetila huda poškodba, npr. pogoltnjen jezik, pretres možganov,
zlom noge, zlom roke itd.

Osvežitev
Igralcem je dovoljeno, da se okrepčajo v času eno minutnega odmora ali med
prekinitvami tekme, vendar le zunaj igrišča, da se igrišče ne zmoči.
Na igrišče ni dovoljeno metati plastičnih plastenk z vodo ali drugih posod.

Izključeni igralci
• Če igralec stori prekršek za izključitev z drugim opominom ali takojšnjo
izključitvijo, potem ko je prednost bila dopuščena in je moštvo doseglo
zadetek po dopuščeni prednosti predno je bil izključen, se število igralcev
njegovega moštva ne zmanjša, ker je bil prekršek storjen preden je bil
zadetek dosežen,
• če med polčasom ali pred začetkom enega ali drugega podaljška, igralec stori
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prekršek za izključitev, njegovo moštvo nadaljuje igro v naslednjem polčasu ali
podaljšku z enim igralcem manj.
- pomembno: sodniki morajo vedeti, kdo so bili igralci, ki so bili na igrišču ob
zaključku prvega ali drugega polčasa in kdo po prvem delu podaljška ter kdo so
rezervni igralci v omenjenih primerih.
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Osnovna oprema
Barve:
• Če sta dresa obeh vratarjev enake barve in nihče od njiju nima drugega
dresa, v katerega bi se lahko preoblekla, sodnik dovoli začetek tekme.
Če igralec po nesreči izgubi obutev in takoj za tem doseže zadetek, se to ne šteje
kot prekršek in se zadetek prizna.

Druga oprema
Igralec sme nositi opremo, ki ne spada med osnovno opremo, pod pogojem, da je
njen edini namen, da ga fizično varuje in da ne predstavlja nobene nevarnosti zanj
ali za katerega koli drugega igralca.
Sodniki morajo pregledati vse kose oblačil ali opreme, da presodijo, če so nevarni.
Sodobna zaščitna oprema, kot so pokrivala, zaščitne maske za obraz in ščitniki za
roke in kolena iz mehkega, lahkega oblazinjenega materiala, ne velja kot nevarna
in je zato dovoljena.
Športna očala so dovoljena, če ne predstavljajo nevarnosti za igralce.
Če kos oblačila ali opreme, ki je bil pregledan na začetku tekme in za katerega so
sodniki presodili, da je nenevaren, postane nevaren ali se med tekmo uporablja na
nevaren način, njegova uporaba ni več dovoljena.
Uporaba elektronskih komunikacijskih sistemov med igralci in/ali tehničnim
osebjem ni dovoljena.

Nakit
Vsi kosi nakita (verižice, prstani, zapestnice, uhani, usnjeni pasovi, elastike itd.) so
strogo prepovedani in jih morajo igralci in rezervni igralci odstraniti pred začetkom
tekme. Uporaba traku za pokritje nakita ni dovoljena.
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Sodnikom in pomočnikom sodnikov je prav tako prepovedano nošenje nakita
(izvzet je sodnik kateremu je dovoljeno nositi uro ali podobno opremo za
spremljanje časa tekme, v kolikor časomerilec ni na razpolago).

Oštevilčenje igralcev
Oštevilčenje igralcev morajo določati tekmovalna pravila in je običajno od 1 do 15,
pri čemer številka 1 pripada vratarju.
Organizatorji se morajo zavedati, da je sodnikom nemogoče nakazati številke,
večje od 15.
Številka vsakega igralca mora biti vidna na hrbtu in se mora razlikovati od glavne
barve srajce. Tekmovalna pravila morajo določiti velikost številk in ali so le-te
obvezne, pa tudi njihove velikosti na drugih kosih osnovne opreme igralca.

Disciplinske kazni
Preden se tekma začne je treba igralce in rezervne igralce preveriti, če nosijo
nedovoljeno opremo, oblačila ali nakit. Tretji sodnik opravi drugi vizualni pregled
rezervnih igralcev preden vstopijo na igrišče. Če odkrijejo igralca, da nosi
nedovoljeno opremo, oblačila ali nakit med igro, morajo sodniki:
• obvestiti igralca, da mora odstraniti kos oblačila ali opreme,
• ukazati igralcu, da zapusti igrišče ob naslednji prekinitvi igre, če ne more
ali ni pripravljen ostraniti tega kosa oblačila ali opreme,
• opomniti igralca, če namenoma noče tega storiti ali, če ugotovijo, da po
tem, ko so mu ukazali naj odstrani ta kos oblačila ali opreme, le-tega
ponovno nosi.
Če se igra prekine, da se opomni igralca, se le-ta mora nadaljevati z indirektnim
prostim udarcem za nasprotno ekipo z mesta žoge ob prekinitvi (glej pravilo 13 –
mesto prostega udarca).
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Pravice in dolžnosti
Futsal je tekmovalni šport, zato so telesni kontakti med igralci normalen in
sprejemljiv del igre. Vendar morajo igralci igrati v okviru pravil in upoštevati načela
poštene igre (fair play), sicer morajo sodniki ustrezno ukrepati.
Sodnik mora začasno prekiniti igro, če je po njegovem mnenju svetloba
neustrezna zaradi določene okvare. Če okvare ni mogoče popraviti, sodnik tekmo
zaključi.
Če gledalec vrže predmet in ta zadene uradno osebo tekme, igralca ali uradno
osebo ekipe, lahko sodnik glede na resnost incidenta dovoli nadaljevanje igre,
igro začasno prekine ali tekmo zaključi. V vseh primerih mora o incidentih poročati
pristojnim organom.
Sodniki imajo pristojnost, da opomnijo ali izključijo igralce med odmorom med
polčasoma, po tekmi, med podaljški in udarci s kazenske točke, saj so določitve o
kaznih v tem času še zmeraj pod njihovo pristojnostjo.
Če je eden od sodnikov začasno nesposoben opravljati svoje delo zaradi
kakršnegakoli razloga, se lahko igra nadaljuje pod nadzorom drugega sodnika in
pomočnikov sodnika, dokler žoga ne gre naslednjič iz igre.

Prednost
Sodniki lahko dovolijo uporabo prednosti, kadar pride do prekrška in futsal
pravila igre izrecno ne prepovedujejo uporabo prednosti. Dovoljena je prednost
v primeru vmetavanja od vrat, kljub temu da so napadalci znotraj kazenskega
prostora, če vratar želi hitro izvesti vmetavanje od vrat.
Prednost pa ni dovoljena v primeru, da udarec iz avta ni pravilno izveden.
Prednost ni dovoljena za kršitve pravila štirih sekund, razen če kršitev stori
vratar pri nadzorovanju žoge, ko je le-ta v igri na njegovi polovici igrišča in če
izgubi posest nad žogo. V preostalih primerih, kot so prosti udarci, udarci iz avta,
vmetavanje od vrat in udarci iz kota, sodniki ne morejo uporabiti prednosti.
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Sodniki morajo pri odločanju, ali uporabiti prednost ali prekiniti igro, upoštevati
naslednje okoliščine:
• resnost prekrška: v kolikor se prekršek kaznuje z izključitvijo, morajo
sodniki igro prekiniti in izključiti igralca, razen če obstaja priložnost za
doseganje zadetka,
• mesto prekrška: bližje nasprotnim vratom je, večja možnost uspešne realizacije
izvedbe.
• možnosti za takojšen, obetaven napad,
• za ekipo to ne sme biti že šesti ali naslednji od akumuliranih prekrškov, razen če
obstaja možnost za doseganje zadetka;
• vzdušje na tekmi.
Odločitev, da se kaznuje prvotni prekršek, mora biti izvršena v nekaj sekundah,
vendar se ni možno vrniti nazaj, če ustrezajočega znaka prej ni bilo ali če je bil
dovoljen nov razvoj igre.
Če se prekršek kaznuje z opominom, je potrebno le-tega pokazati ob naslednji
prekinitvi. Vendar je priporočljivo, da sodniki, v primeru da ni očitne prednosti, igro
prekinejo in opomnijo igralca takoj. Če opomin ni dodeljen ob naslednji prekinitvi,
ne more biti dodeljen kasneje.
Če prekršek zahteva nadaljevanje igre z indirektnim prostim udarcem, morajo
sodniki dovoliti prednost, da zagotovijo nadaljevanje igre, pod pogojem, da to ne
vodi v kakršnokoli maščevanje in ne škodi ekipi, nad katero je bil storjen prekršek.

Več prekrškov storjenih hkrati
• Prekrški, ki sta jih storila dva ali več igralcev iz iste ekipe:
- sodniki morajo kaznovati težji prekršek,
- igra se nadaljuje glede na težje storjen prekršek,
- ne glede na prejšnja dva odstavka, sodniki opomnijo ali izključijo igralca v
skladu s storjenimi prekrški ali pa ne izrečejo nobenih kazni,
- če se storjeni prekrški kaznujejo z direktnim prostim udarcem, sodniki
ukažejo, da se ustrezni akumulirani prekrški zabeležijo.
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• Prekrški, ki so jih storili igralci iz različnih ekip:
- sodniki igro prekinejo, saj prednosti ni mogoče uporabiti in nadaljujejo igro
s sodniškim metom z mesta žoge ob prekinitvi, razen če je do prekinitve
prišlo v kazenskem prostoru; v tem primeru eden od sodnikov izvede
sodniški met z mesta na črti kazenskega prostora, čim bližje mestu žoge ob
prekinitvi,
- ne glede na zgornji odstavek, sodniki opomnijo ali izključijo igralca v skladu
s storjenimi prekrški ali pa ne izrečejo nobenih kazni,
- če se storjeni prekrški kaznujejo z direktnim prostim udarcem, sodniki
ukažejo, da se ustrezni akumulirani prekrški zabeležijo.

Zunanji dejavniki
Sodniki igro prekinejo, če je gledalec zapiskal s piščalko in menijo, da je to dejanje
igro zmotilo, na primer če igralec pobere žogo z rokami. Če so sodniki igro
prekinili, jo nadaljujejo s sodniškim metom z mesta žoge ob prekinitvi, razen če
je do prekinitve prišlo v kazenskem prostoru. V tem primeru eden od sodnikov
izvede sodniški met z mesta na črti kazenskega prostora, čim bližje mestu žoge ob
prekinitvi.
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Štetje štirih sekund, ko je žoga v igri
Vsakokrat, ko je vratar moštva v posesti žoge in ko je žoga v igri na njegovi polovici
igrišča, mora eden od sodnikov na viden način nakazati štetje štirih sekund.

Nadaljevanje igre
Sodniki zagotovijo, da se nadaljevanja igre izvedejo hitro in ne dopustijo, da
se ne bi izvedla nadaljevanja nemudoma zaradi taktičnih razlogov po začasni
prekinitvi igre (udarec iz avta, vmetavanje od vrat, udarec iz kota ali prosti udarec).
V takšnih primerih se izvaja štetje štirih sekund in ni potrebna uporaba piščalke. V
primerih, kjer za nadaljevanje igre štetje štirih sekund ni potrebno (začetek polčasa
ali izvedba kazenskega udarca), so igralci, ki odlašajo z nadaljevanjem igre,
opominjani. Osebam, ki so zadolžene za vračanje žog, je dovoljeno, da se postavijo
ob igrišče, da pospešijo nadaljevanja in razvoj igre.

Postavitev z žogo v igri
Priporočila
• Igra mora potekati med sodnikom in drugim sodnikom.
• Sodnika morata uporabiti širok diagonalni sistem.
• Zadrževanje izven vzdolžne črte omogoča lažje nadzorovanje igre in
drugega sodnika.
• Sodnik, ki je najbližje igri mora biti v vidnem polju drugega sodnika.
• Eden od sodnikov mora biti dovolj blizu, da igro vidi, brez, da jo ovira.
• Sodnika stopita na igrišče le, da pridobita boljši pregled nad igro.
• »Kar je potrebno videti« ni vedno v bližini žoge. Sodnika morata prav tako
posvečati pozornost:
- pozornost agresivnim spopadom posameznih igralcev med vodenjem žoge,
- morebitnim prekrškom v kazenskem prostoru v smeri katerega poteka
igra,
- prekrškom, ki se pojavljajo po tem, ko gre žoga iz igre.
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Splošna postavitev med tekmo
Eden izmed sodnikov mora stati vzporedno s predzadnjim nasprotnikom ali žogo,
če je ta bliže prečni črti kot predzadnji nasprotnik. Sodnika morata biti vedno
obrnjena proti igrišču.

Vmetavanje od vrat – vratar vrže žogo v igro
Eden izmed sodnikov se mora postaviti vzporedno z robom kazenskega prostora
in preveriti, da se vratar ne dotakne žoge z rokami izven kazenskega prostora,
prav tako pa sodnik šteje sekunde, ko je vratar v posesti nad žogo. Ko se vratar
osvobodi žoge, mora sodnik zavzeti primeren položaj za nadzor nad tekmo.

»Zadetek – ni zadetka« situacije
Če je bil dosežen zadetek in ni dvoma o tem, morata sodnik in drugi sodnik
vzpostaviti očesni kontakt. Nato sodnik, ki je najbliže časomerilčevi mizi, pristopi
k časomerilcu in tretjemu sodniku, kateremu sporoči številko igralca, ki je dosegel
zadetek z obveznim znakom.
Če je bil dosežen zadetek, pa se kljub temu zdi, da je žoga še vedno v igri, sodnik,
ki je najbliže, zapiska da bi pritegnil pozornost drugega sodnika. Nato sodnik, ki je
najbliže časomerilčevi mizi, pristopi k časomerilcu in tretjemu sodniku, kateremu
sporoči številko igralca, ki je dosegel zadetek z obveznim znakom.

Postavitev v primerih, ko žoge ni v igri
Najboljši položaj je tisti, s katerega se lahko sodnik pravilno odloči. Vsa priporočila
o postavitvi temeljijo na verjetnosti in morajo biti prilagojena s pomočjo posebnih
informacij o ekipah, igralcih in dogodkih na tekmah do te točke.
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Predlagane postavitve v naslednjih grafikah so osnovne; nekatere so priporočljive
za sodnike, druge so obvezne. Sklicevanje na »področje« pomeni, da je vsak
priporočeni položaj pravzaprav področje, v katerem lahko sodnik najboljše
optimizira svojo učinkovitost. Področje je lahko večje, manjše ali drugače
oblikovano glede na okoliščine.

1. Postavitev – začetni udarec (obvezno)
Na začetku tekme mora sodnik, ki se nahaja na vzdolžni črti kjer je področje za
zamenjave, stati vzporedno s središčno črto na igrišču, da preveri, da je začetni
udarec izveden v skladu s futsal pravili igre
Drugi sodnik mora stati vzporedno s predzadnjim branilcem ekipe, ki ne izvaja
začetnega udarca.
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2. Postavitev – vmetavanje od vrat
1. Eden od sodnikov mora najprej preveriti, če je žoga v kazenskem prostoru:
• če žoga ni postavljena pravilno, lahko sodnik začne štetje štirih sekund, če
meni, da je bil vratar pripravljen izvesti vmetavanje od vrat, ali če meni, da
zavlačuje s pobiranjem žoge iz taktičnih razlogov.
2. Ko je žoga v kazenskem prostoru, se mora eden od sodnikov postaviti
vzporedno z robom kazenskega prostora, da preveri ali je žoga zapustila kazenski
prostor (žoga v igri) in da so napadalci zunaj. Razen tega sodnik izvaja štetje štirih
sekund, ne glede na to ali je vratar vmetavanje od vrat začel izvajati v skladu s
prejšnjo točko.
3. Naposled se mora sodnik, ki nadzoruje vmetavanje od vrat, ustrezno postaviti,
da ima nadzor nad tekmo, kar je prednostna naloga v vsakem primeru.
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3. Postavitev – udarec iz kota (obvezno) (1)
Med udarcem iz kota sodnik, ki je najbliže mestu izvedbe udarca, zavzame
položaj na vzdolžni črti na razdalji približno 5 metrov od kotnega loka. Od tod
mora preveriti, da je žoga pravilno nameščena znotraj mesta izvedbe udarca.
Oddaljenejši sodnik od mesta od koder se bo izvajal udarec iz kota zavzame
položaj za kotnim lokom vzporedno s prečno črto. S tega položaja nadzira žogo in
vedenje igralcev.
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4. Postavitev – udarec iz kota (obvezno) (2)
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5. Postavitev – prosti udarec (1)
Med izvajanjem prostega udarca sodnik, ki je najbliže, zavzame položaj vzporedno
z mestom izvedbe udarca in preveri, ali je žoga pravilno nameščena, prav tako pa
nadzoruje igralce, da ne posegajo v izvedbo udarca. Sodnik, ki je najdlje od mesta
izvedbe udarca, zavzame položaj vzporedno s predzadnjim nasprotnikom ali
prečno črto, kar je prednostna naloga v vsakem primeru. Oba sodnika morata biti
pripravljena slediti poti žoge in tekati vzdolž vzdolžne črte proti kotnemu loku, če
se prosti udarec izvaja proti vratom in nista postavljena vzporedno s prečno črto.
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6. Postavitev – prosti udarec (2)

7. Postavitev – prosti udarec (3)
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8. Postavitev – prosti udarec (4)
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9. Postavitev – kazenski udarec (obvezno)
Eden od sodnikov je postavljen vzporedno s kazensko točko na razdalji približno
5 metrov in preveri, če je žoga pravilno nameščena, identificira izvajalca udarca
ter nadzoruje igralce, da ne posegajo v izvedbo udarca. Ne nakaže izvedbe udarca
dokler ne preveri, ali je položaj vseh igralcev pravilen. Pri tem mu pomaga drugi
sodnik, če je to potrebno. Drugi sodnik stoji na stičišču prečne črte in kazenskega
prostora. Če se vratar odmika od prečne črte pred izvedbo udarca in zadetek ni bil
dosežen, sodnik zapiska in nakaže ponovno izvedbo kazenskega udarca.
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10. Postavitev – udarec z druge kazenske točke (obvezno)
Eden od sodnikov stoji vzporedno z drugo kazensko točko na razdalji približno 5
metrov in preveri ali je žoga pravilno nameščena, identificira izvajalca udarca ter
nadzoruje igralce, da ne posegajo v izvedbo udarca. Ne nakaže izvedbe udarca,
dokler ne preveri, ali je položaj vseh igralcev ustrezen. Pri tem mu pomaga
drugi sodnik, če je to potrebno. Drugi sodnik stoji na stičišču prečne črte in
kazenskega prostora in preveri ali je žoga prešla prečno črto v vratih s svojim
celotnim obsegom.
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11. Postavitev – prosti udarci, ki se začnejo
s šestim akumuliranim prekrškom (obvezno) (1)
Eden od sodnikov stoji v skladu s položajem žoge na razdalji približno 5 metrov,
če je možno. Sodnik preveri, ali je žoga pravilno nameščena, identificira strelca in
nadzoruje igralce, da ne posegajo v izvedbo udarca. Ne nakaže izvedbe udarca,
dokler ne preveri, ali je položaj vseh igralcev ustrezen. Pri tem mu pomaga drugi
sodnik, če je to potrebno. Drugi sodnik stoji na stičišču prečne črte in kazenskega
prostora in preveri ali je žoga prešla prečno črto v vratih s svojim celotnim obsegom.
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12. Postavitev – prosti udarci, ki se začnejo
s šestim akumuliranim prekrškom (obvezno) (2)

13. Postavitev – udarec iz avta (1)
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14. Postavitev – udarec iz avta (2)

15. Postavitev – udarec iz avta (3)
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16. Postavitev – udarec iz avta (4)
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17. Postavitev – udarec iz avta (obvezno) (5)
Med izvedbo udarca iz avta blizu kotnega loka v korist ekipe v napadu, sodnik, ki je
najbližje mestu izvedbe udarca iz avta, ostane na približni razdalji 5 metrov. S tega
položaja preveri, ali je udarec iz avta izveden v skladu z ustaljenim postopkom in
da so se branilci umaknili 5 metrov od vzdolžne črte. Sodnik, ki je najdlje od mesta
izvedbe udarca iz avta, zavzame položaj za kotnim lokom vzporedno s prečno črto.
S tega položaja opazuje žogo in vedenje igralcev.
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18. Postavitev – udarci s kazenske točke, za določitev
zmagovalca tekme (obvezno)
Sodnik stoji na prečni črti približno 2 metra od vrat. Njegova glavna naloga je
preveriti, če žoga preide črto v vratih in ali se vratar odmika od črte v vratih:
• ko je jasno, da je vsa žoga prešla črto v vratih, mora sodnik vzpostaviti
očesni kontakt z drugim sodnikom, da preveri, da ni bil storjen noben
prekršek;
Drugi sodnik stoji vzporedno s kazensko točko na razdalji približno 3 metrov, da
preveri, če sta žoga in vratar izvajalčeve ekipe pravilno postavljena.
Tretji sodnik stoji v središču kroga, da nadzoruje preostale igralce obeh ekip.
Časomerilec se nahaja za svojo mizo in preverja, če se igralci, ki ne izvajajo
kazenskih udarcev, in uradno osebje ekip vedejo spodobno.
Vsi sodniki si zapisujejo izvedene kazenske udarce in številke igralcev, ki so
udarce izvedli.
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Uporaba piščalke
Uporaba piščalke je obvezna za:
• začetne udarce:
- za začetek igre (prvi in drugi polčas ter prvi in drugi podaljšek, če sta
določena),
- nadaljevanje igre po doseženem zadetku,
• prekinitev igre:
- za prosti udarec ali kazenski udarec,
- če sodnik tekmo začasno prekine ali konča oziroma potrdi časomerilčev
zvočni znak ob končanem polčasu igre ali za zaključek poti žoge, če gre
ta v smeri enih od vrat, ko se je polčas že končal,
• nadaljevanje igre za:
- proste udarce, ko je zahtevana ustrezna razdalja,
- udarce z druge kazenske točke,
- proste udarce brez živega zidu, začenši s šestim akumuliranim
prekrškom,
- kazenske udarce,
• nadaljevanje igre, potem ko je bila ta prekinjena zaradi:
- opomina ali izključitve zaradi nešportnega obnašanja,
- poškodbe enega ali več igralcev.

Uporaba piščalke ni potrebna za:
• prekinitev igre za:
- vmetavanja od vrat, udarec iz kota ali udarec iz avta (je obvezna, če je
situacija nejasna),
- zadetek (je obvezna, če žoga ni jasno zadela vrata),
• nadaljevanje igre s:
- prostim udarcem, če ni bila zahtevana razdalja 5 m ali nasprotna ekipa
izvajalca ni storila šestih akumuliranih prekrškov ali za vmetavanje od vrat,
udarec iz kota ali udarca iz avta.
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Piščalka ne sme biti uporabljena za:
• nadaljevanje igre s sodniškim metom žoge.
Piščalka, uporabljena prepogosto, bo imela manj vpliva, ko bo njena uporaba
potrebna. Ko ekipa, ki izvaja prosti udarec, udarec iz avta ali udarec iz kota, zahteva
ustrezno razdaljo ali pravilno postavitev igralcev nasprotne ekipe med izvajanjem
vmetavanja od vrat, sodniki jasno obvestijo igralce, da se igra lahko nadaljuje po
pisku. Če v teh primerih igralec igro nadaljuje preden sodnik da znak s piščalko, ga
sodnik opomni.
Če med igro eden od sodnikov zapiska po pomoti, morata sodnika igro prekiniti,
če presodita, da je to dejanje zmotilo igro. Če sodnika igro prekineta, jo nadaljujeta
s sodniškim metom z mesta žoge ob prekinitvi, razen če je do prekinitve prišlo
v kazenskem prostoru; v tem primeru eden od sodnikov izvede sodniški met z
mesta na črti kazenskega prostora, čim bližje mestu žoge ob prekinitvi. Če pisk
igre ne zmoti, sodnika jasno nakažeta nadaljevanje igre.

Govorica telesa
Govorica telesa je orodje, ki ga sodnika uporabljata za:
• pomoč pri nadzorovanju tekme,
• za izraz avtoritete in samoobvladovanja.
Govorica telesa ni:
• pojasnilo odločitve.
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Dolžnosti in odgovornosti
Tretji sodnik in časomerilec pomagata sodnikom pri nadzorovanju tekme v skladu
s futsal pravili igre. Prav tako pomagata sodnikoma pri vseh drugih zadevah,
ki vključujejo vodenje tekme na zahtevo in po navodilih sodnikov. To pogosto
vključuje zadeve, kot so:
• pregled igrišča, žog in opreme igralcev,
• določitve o tem, ali so bile odpravljene težave z opremo ali krvavitvijo,
• spremljanje postopka menjave,
• skrb za poročila o času, zadetkih, akumuliranih prekrških in nešportnem
obnašanju.

Postavitev pomočnikov sodnika in timsko delo
1. Začetni udarec
Tretji sodnik se nahaja zraven časomerilčeve mize in preveri, ali so rezervni igralci,
uradne osebe in druge osebe pravilno postavljene. Časomerilec se nahaja za svojo
mizo in preveri, ali je začetni udarec bil pravilno izveden.
2. Splošna postavitev med tekmo
Tretji sodnik preveri, ali so rezervni igralci, uradne osebe in druge osebe pravilno
postavljene. Da to stori, se lahko premika vzdolž vzdolžne črte, če je to potrebno,
vendar ne sme stopiti na igrišče. Časomerilec se nahaja za svojo mizo ter ustavlja in
vklaplja časomer v skladu z razvojem tekme.
3. Zamenjave
Tretji sodnik preveri, ali je oprema rezervnih igralcev ustrezna in da so menjave
pravilno izpeljane. Da to stori, se lahko giblje vzdolž vzdolžne črte, če je to potrebno,
vendar ne sme stopiti na igrišče.
4. Kazenski udarci
Tretji sodnik mora stati na polovici igrišča, kjer se kazenski udarci ne izvajajo, skupaj
z igralci, ki imajo pravico izvajati kazenske udarce. S tega položaja opazuje vedenje
igralcev in nadzoruje, da noben igralec ne izvede naslednjega kazenskegaudarca,
preden vsi ostali do tega upravičeni igralci njegove ekipe tega ne storijo.
Časomerilec se nahaja za svojo mizo in beleži vse dosežene zadetke.
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Znaki pomočnika sodnika (obvezno)
Pomočnika sodnika (obvezno tretji sodnik) morata nakazati peti akumulirani
prekršek za ekipo in zahtevo po eno minutnem odmoru. Z rokami pokaže na klop
ekipe, ki je storila peti akumulirani prekršek ali ki je zahtevala eno minutni odmor.

Zvočni znak
Uporaba zvočnega signala je bistvenega pomena na tekmi in se uporablja samo,
ko je nujno (neizogibno) pridobiti pozornost sodnika.
Primeri, ko je zvočni znak obvezen:
• konec polčasov,
• obvestilo o zahtevi za eno minutni odmor
• obvestilo o izteku eno minutnega odmora,
• obvestilo o petem akumuliranem prekršku ekipe,
• obvestilo o neprimernem vedenju rezervnih igralcev ali uradnih oseb ekip,
• obvestilo o nepravilno izpeljani menjavi,
• obvestilo o disciplinski napaki sodnika,
• obvestilo o zunanjih motnjah.
Če med tekmo časomerilec po pomoti sproži zvočni znak, morata sodnika igro
prekiniti, če menita, da je to dejanje zmotilo igro. Če sodnika igro prekineta, jo
nadaljujeta s sodniškim metom z mesta žoge ob prekinitvi, razen če je do prekinitve
prišlo v kazenskem prostoru; v tem primeru eden od sodnikov izvede sodniški met
z mesta na črti kazenskega prostora, čim bližje mestu žoge ob prekinitvi. Če zvočni
znak igre ne zmoti, sodniki pozovejo igralce k nadaljevanju igre.
Če ekipa, ki je storila štiri akumulirane prekrške, stori še enega in se sodniki
odločijo, da bodo uporabili prednost, tretji sodnik postavi znak za peti akumulirani
prekršek na ustrezno mesto na časomerilčevi mizi. Če pa ta ekipa stori še en
akumulirani prekršek preden gre žoga iz igre, mora pomočnik sodnika dati zvočni
znak, razen če ima nasprotna ekipa od tiste, ki je storila prekršek, čisto priložnost
za doseganje zadetka.
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Časomer
Če časomer ne deluje pravilno, mora tretji sodnik o tem obvestiti prvega sodnika.
Časomerilec mora nato meriti čas tekme z ročnim časomerom. V taki situaciji,
sodniki obvestijo uradne osebe obeh ekip o dejanskem času tekme.
Če po prekinitvi igre, časomerilec pozabi vklopiti časomer, morajo sodniki čas, ki ni
bil štet, dodati.
Po ponovnem začetku igre se časomer vključi v naslednjih primerih:
• začetni udarec: po tem, ko izvajalec udari žogo z nogo proti nasprotnikovi
polovici igrišča, v skladu s postopkom,
• vmetavanje od vrat: po tem, ko vratar spusti žogo iz rok in žoga zapusti
kazenski prostor, v skladu s postopkom,
• udarec iz kota: po tem, ko izvajalec udari žogo z nogo in se ta pomakne
naprej, v skladu s postopkom,
• udarec iz avta: po tem, ko izvajalec udari žogo z nogo in ta preide v igrišče,
v skladu s postopkom
• direktni prosti udarec zunaj kazenskega prostora: po tem, ko izvajalec
udari žogo z nogo, v skladu s postopkom
• indirektni prosti udarec zunaj kazenskega prostora za eno od ekip ali za
ekipo, ki je v napadu s črte kazenskega prostora, v skladu s postopkom
• direktni ali indirektni prosti udarec znotraj kazenskega prostora za
branečo se ekipo: po tem, ko izvajalec udari žogo z nogo in ta zapusti
kazenski prostor, v skladu s postopkom
• kazenski udarec: ko izvajalec udari žogo z nogo naprej, v skladu s postopkom,
• direktni prosti udarec po petem akumuliranem prekršku: po tem, ko
izvajalec udari žogo z nogo z namenom doseči zadetek, v skladu s
postopkom;
• sodniški met: ko eden od sodnikov spusti žogo iz rok in se ta dotakne tal
igrišča, v skladu s postopkom.
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Znaki pomočnika sodnika

Time-out

Peti akumulirani prekršek
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PRAVILO 7 – TRAJANJE IGRE

Odmor med polčasoma
Sodniki dovolijo odmor med polčasoma, če igralec ene od ekip to zahteva, kljub
temu, da sta kapetana obeh ekip zahtevala, da odmora ne bi bilo.

Podaljški
Če se igra podaljšek ni odmora med polčasoma. Ekipi menjata polovici igrišča,
rezervni igralci in uradne osebe ekip pa menjajo tehnična prostora.
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PRAVILO 8 – ZAČETEK IN NADALJEVANJE IGRE

Začetni udarec
• Sodniku ni potrebno vzbuditi pozornost ali zahtevati potrditve vratarjev ali
kateregakoli drugega igralca, preden nakaže začetni udarec.

Sodniški met
• Vsak igralec lahko sodeluje pri izvedbi sodniškega meta (vključno z
vratarjem).
• Običajno eden od sodnikov izvede sodniški met v navzočnosti enega
igralca vsake ekipe. Igralca morata stati toliko vsaksebi, da lahko žoga
prosto pade na tla.
• Sodnika ne moreta odločati o tem, kdo je lahko in kdo ne more biti
vključen v izvedbo sodniškega meta.
• Oddaljenost drugih igralcev v trenutku izvedbe sodniškega meta ni
predpisana, oddaljeni pa morajo biti toliko, da ne motijo normalne
izvedbe sodniškega meta.
• Ni obvezno, da ekipa sodeluje pri izvedbi sodniškega meta. V kolikor se
nihče od igralcev ene ekipe na sodnikov poziv ne odzove k izvedbi
sodniškega meta, bo eden od sodnikov spustil žogo tudi brez navzočnosti
igralcev te ekipe.
• Če je igralec storil prekršek, preden je žoga bila v igri, vendar po tem, ko
jo je eden od sodnikov izpustil iz rok, sodnik ponovi sodniški met, potem,
ko izreče ustrezno disciplinsko kazen.
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PRAVILO 9 – ŽOGA V IGRI IN IZVEN IGRE

Žoga se znotraj igrišča dotakne enega od sodnikov
Če se žoga, medtem ko je v igri, dotakne enega izmed sodnikov, ki je začasno na
igrišču, se igra nadaljuje, saj so sodniki del tekme.
Če se žoga, medtem ko je v igri, dotakne enega izmed pomočnikov sodnika
(op: tretji sodnik, časomerilec), ki je začasno na igrišču, sodniki igro prekinejo in jo
nadaljujejo s sodniškim metom z mesta žoge ob prekinitvi, razen če je do prekinitve
prišlo v kazenskem prostoru; v tem primeru eden od sodnikov izvede sodniški met z
mesta na črti kazenskega prostora, čim bližje mestu žoge ob prekinitvi.
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PRAVILO 10 – DOSEGANJE ZADETKA

Dosežen zadetek, medtem ko je druga oseba, ki
ne sodeluje v igri, na igrišču
Če po tem, ko je bil dosežen zadetek, sodnika, preden se igra nadaljuje, ugotovita, da
je še ena druga oseba bila na igrišču v času zadetka:
• zadetka ne priznajo, če:
- je ta druga oseba bila zunanja oseba ali uradna oseba ene od ekip in je
vplivala na igro;
- je ta druga oseba bila igralec, rezervni igralec, izključeni igralec ali
uradna oseba ekipe, ki je dosegla zadetek;
• zadetek priznajo, če:
- je ta druga oseba bila zunanja oseba in ni vplivala na igro;
- je ta druga oseba bila igralec, rezervni igralec, izključeni igralec ali
uradna oseba ekipe, ki je prejela zadetek.

Ni zadetka
Če eden od sodnikov da znak za zadetek preden je vsa žoga prešla prečno črto in
takoj spozna svojo napako, se igra nadaljuje s sodniškim metom z mesta na črti
kazenskega prostora, čim bližje mestu žoge ob prekinitvi.
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PRAVILO 11 - Ofsajd

Pri FUTSAL-u ni ofsajda
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PRAVILO 12 – PREKRŠKI
IN NEŠPORTNO OBNAŠANJE

Osnovni pogoji, da je prekršek storjen
Da se kršitev šteje kot prekršek, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
• prekršek mora storiti igralec ali rezervni igralec, ki ni pravilno sledil
postopku zamenjave.
• prekršek mora biti storjen na igrišču,
• prekršek mora biti storjen, ko je žoga v igri.
Če sodniki igro prekinejo zaradi prekrška storjenega zunaj igrišča (medtem ko je žoga
v igri) in ga ni storil igralec, ki je zapustil igrišče brez sodnikovega dovoljenja, se igra
nadaljuje s sodniškim metom z mesta žoge ob prekinitvi, razen če je do prekinitve
prišlo v kazenskem prostoru; v tem primeru eden od sodnikov izvede sodniški met z
mesta na črti kazenskega prostora, čim bližje mestu žoge ob prekinitvi.
Kot prekršek se ne šteje situacija, ko se dva ali več igralcev v istem trenutku borijo za
žogo z nasprotnikom, vendar le, če med borbo ne pride do kršitev.

Malomarnost, brezobzirnost, uporaba prekomerne sile
Sodnik mora opredeliti način, kako je bil prekršek storjen. Pri tem bo upošteval
naslednje kriterije:
• namen oziroma zlonamernost
• hitrost (intenziteta),
• možnost kršitelja igrati z žogo,
• ali kršitelj ogroža varnost nasprotnika.
»Malomarnost« pomeni, da igralec pokaže pomanjkanje pozornosti oziroma
uvidevnosti pri borbi za žogo z nasprotnikom, oziroma da ravna brez previdnosti:
• disciplinska kazen ni potrebna, če je bil prekršek ocenjen kot malomaren.
»Brezobzirnost« pomeni, da igralec deluje pri borbi za žogo s popolnim
neupoštevanjem nevarnosti ali posledic za svojega nasprotnika:
• igralca, ki igra na brezobziren način, je potrebno opomniti.
»Uporaba prekomerne sile« pomeni, da igralec znatno pretirava pri uporabi
potrebne sile pri borbi za žogo in obstaja nevarnost, da bo poškodoval svojega
nasprotnika:
• igralca, ki uporablja prekomerno silo, je potrebno izključiti.
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Napadanje (oviranje) nasprotnika
Napadanje nasprotnika je borba za prostor z uporabo fizičnega stika v igralni razdalji
žoge brez uporabe rok ali komolcev.
Za prekršek se šteje, napadanje nasprotnika na:
• malomaren način,
• brezobziren način,
• način, ki vsebuje prekomerno silo.

Držanje nasprotnika
Držanje nasprotnika vključuje dejanja, ki nasprotniku preprečujejo premikanje
mimo ali okoli z uporabo dlani, rok in telesa.
Sodniki morajo hitro posredovati in odločno obravnavati te vrste prekrškov, še
posebej znotraj kazenskega prostora in takrat, ko se izvajajo udarci iz kota, udarci iz
avta in drugi prosti udarci.
Za obvladovanje teh situacij morata sodnika:
• opozoriti vsakega igralca, ki drži nasprotnika preden je žoga v igri,
• opomniti igralca, če ne preneha z držanjem nasprotnika preden je žoga v igri ( ali
celo izključiti, kar je odvisno od resnosti nadaljnjega nešportnega obnašanja ).
• dosoditi direktni prosti udarec ali kazenski udarec in opomniti igralca, če ta drži
nasprotnika medtem ko je žoga v igri.
Če branilec začne z držanjem napadalca zunaj kazenskega prostora in nadaljuje s
tem v kazenskem prostoru, morajo sodniki dosoditi kazenski udarec.

Disciplinske kazni
• Opomin za nešportno obnašanje se dodeli, ko igralec drži nasprotnika z
namenom, da mu prepreči pridobiti posest nad žogo ali obetavno situacijo.
• Igralca je potrebno izključiti, če prepreči očitno priložnost za doseganje zadetka
tako, da drži nasprotnika.
• V drugih primerih držanja nasprotnika ni potrebno izreči nobene disciplinske
kazni.
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Nadaljevanje igre
• Igra se nadaljuje z direktnim prostim udarcem z mesta prekrška (glej pravilo
13 – mesto prostega udarca) ali kazenskim udarcem, če je do prekrška prišlo v
kazenskem prostoru.

Igra z roko
Igra z roko vključuje namerni stik igralca z žogo z dlanjo ali roko. Sodniki morajo
upoštevati naslednje elemente:
• ali je roka zadela žogo ali žoga roko,
• ali je bila roka igralca v naravnem položaju za konkretno akcijo,
• ali bi igralec lahko preprečil oziroma ali je želel preprečiti dotik žoge z roko
ali ne, intenziteto udarca in razdaljo do nasprotnika, ki je udaril žogo,
• ali je igralec uporabil roko, da bi namerno igral z žogo,
• udarec s predmetom v roki po žogi ali metanje predmeta na žogo se
kaznuje enako kot igra z roko po žogi (t.i. podaljšana roka).

Disciplinske kazni
V določenih okoliščinah se za nešportno obnašanje izreče opomin, če igralec
namerno igra z roko, na primer ko:
• namerno igra z žogo z roko z namenom, da nasprotniku prepreči, da bi pridobil
posest nad žogo.
• poskuša doseči zadetek z namerno igro z roko,
• poskuša prevarati sodnika, tako da se igralec pretvarja, da igra z drugim delom
telesa, v resnici pa igra z roko,
• igralec namerno igra z roko, da bi preprečil obetavno napadalno akcijo
nasprotnika ali preprečil zadetek, medtem ko vratar ni v svojem kazenskem
prostoru, vendar mu to ne uspe.
Vendar pa je igralec izključen, če prepreči zadetek ali čisto priložnost za doseganje
zadetka z namerno igro z roko. Ta kazen ne izvira iz igralčeve namerne igre z roko,
temveč iz nesprejemljivega in nepravičnega posredovanja, s katerim je preprečil
zadetek.
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Nadaljevanje igre
• Igra se nadaljuje z direktnim prostim udarcem z mesta prekrška (glej pravilo 13 –
mesto prostega udarca) ali s kazenskim udarcem.
Zunaj svojega kazenskega prostora ima vratar enake omejitve glede igre z roko kot
katerikoli drug igralec. V svojem kazenskem prostoru se vratarja ne kaznuje zaradi
igranja žoge z roko in s tem ne z direktnim prostim udarcem. Lahko pa je kriv za
različne prekrške, ki se kaznujejo z indirektnim prostim udarcem.

Različni prekrški vratarja
Vratar ima žogo v posesti:
• ko ima žogo med rokama ali med roko in katero koli površino (npr. tlemi,
svojim telesom),
• ko ima žogo v svoji odprti dlani,
• ko jo odbija v tla ali meče v zrak.
Ko vratar nadzoruje žogo s svojima rokama, ga ne more napasti nasprotnik.
Posest žoge vključuje nadzor nad žogo.
Vratarju se ni dovoljeno dotikati žoge znotraj svoje polovice igrišča v sledečih
okoliščinah:
• če ima posest nad žogo na svoji polovici igrišča za več kot štiri sekunde bodisi:
- z rokami v svojem kazenskem prostoru,
- z nogami na svoji polovici igrišča,
- z rokama v svojem kazenskem prostoru in z nogama na svoji polovici igrišča.
V vseh teh primerih mora sodnik, ki je najbližje vratarju, javno šteti štiri sekunde,
• če se vratar po oddani žogi v igro ponovno dotakne žoge na svoji polovici igrišča,
potem ko mu jo je namerno podal soigralec in se je ni dotaknil noben nasprotnik
- vratar ima posest nad žogo, ko se je dotika s katerim koli delom telesa,
razen če se je žoga po naključju odbila od njega;
• če se dotakne žoge z rokami v svojem kazenskem prostoru, potem, ko mu
jo je namerno podal soigralec;
• če se dotakne žoge z rokami v svojem kazenskem prostoru, potem, ko mu
jo je neposredno podal soigralec z udarcem iz avta.
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Nadaljevanje igre
• Igra se nadaljuje z indirektnim prostim udarcem z mesta prekrška (glej pravilo 13 –
mesto prostega udarca).

Prekrški storjeni nad vratarjem
• To je prekršek s katerim se preprečuje vratarju, da vrže žogo iz rok v igro, v primeru
ko jo odbija v tla.
• Igralec igra z žogo ali poskusi igrati z žogo, ko jo vratar drži v svoji dlani.
• Igralec je kaznovan za nevarno igro, če udari ali poskuša udariti žogo z
nogo, ko jo vratar namerava vreči v igro.
• To je prekršek preprečitve gibanja vratarja z nešportnim oviranjem, na
primer pri izvajanju udarca iz kota.
• Fizični stik napadalca z vratarjem v kazenskem prostoru se ne obravnava kot
prekršek, razen če napadalec skoči na vratarja, ga napade ali potisne na malomaren
ali brezobziren način ali z uporabo prekomerne sile.
Nadaljevanje igre
• Igra se nadaljuje z indirektnim prostim udarcem z mesta prekrška (glej
pravilo 13 – mesto prostega udarca), razen če napadalec skoči na vratarja, ga
napade ali potisne na malomaren ali brezobziren način ali z uporabo
prekomerne sile. V tem primeru morajo sodniki, ne glede na disciplinsko
kazen, ki jo sprejmejo, nadaljevati igro z direktnim prostim udarcem z
mesta prekrška (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Nevarna igra
Nevarna igra pomeni vsako dejanje, ki med poskusom igranja z žogo predstavlja
nevarnost poškodbe za igralca ali nasprotnika (na primerr:: start z dvignjeno nogo
ali nogama). Zgodi se, ko je v bližini nasprotnik in mu igralec prepreči igranje z žogo
zaradi strahu pred lastno poškodbo ali poškodbo drugega igralca.
Udarec preko glave (»škarjice«) je dovoljen le, če po mnenju sodnikov ne predstavlja
nevarnosti za nasprotnika.
Nevarna igra ne vključuje fizičnega kontakta med igralci. Če pride do fizičnega
kontakta, je dejanje potrebno šteti za prekršek, ki se kaznuje z direktnim prostim
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udarcem ali kazenskim udarcem. V primeru fizičnega kontakta morajo sodniki
skrbno preučiti verjetnost, da je bil storjen tudi prekršek.
Disciplinske kazni
• Če igralec igra na nevaren način in je napad ocenjen kot »malomaren«, sodniki
ne smejo dodeliti disciplinske kazni. Če je bil napad storjen z očitno nevarnostjo
poškodbe, morajo sodniki opomniti igralca za brezobziren napad na nasprotnika.
• Če igralec prepreči čisto priložnost za doseganje zadetka z nevarno igro, morajo
sodniki igralca izključiti.
Nadaljevanje igre
• Igra se nadaljuje z indirektnim prostim udarcem z mesta prekrška (glej pravilo 13
– mesto prostega udarca). Ni bilo kontakta z nasportnikom.
• Če pride do kontakta in je bil storjen prekršek, ki se kaznuje z direktnim prostim
udarcem ali kazenskim udarcem, sodniki odločijo, ali je bil napad storjen na
malomaren, brezobziren način ali z uporabo prekomerne sile.

Oviranje napredovanja nasprotnika
Oviranje napredovanja nasprotnika pomeni preprečitev nasprotniku dostop do
žoge v različnih situacijah, na primer igralec teče med žogo in nasprotnikom, s
telesom nasprotniku zapre pot ali stoji ali hodi, teče pred nasprotnikom, nakar
namerno upočasni tek, z odrivanjem z ramo mu ovira ali prepreči borbo za žogo itd.
Vsi igralci imajo pravico do svojega položaja na igrišču, tako da biti na poti
nasprotniku ni isto, kot gibati se v njegovi smeri.
Zaščititi žogo je dovoljeno. Igralec, ki se postavi med nasprotnikom in žogo iz
taktičnih razlogov, ni storil prekrška, dokler je žoga v igralni razdalji in igralec ne
zadržuje nasprotnika z rokama ali telesom.
Dopušča se možnost da dva ali več igralcev hkrati napadajo nasprotnika, vendar
mora biti napad na nasprotnika na pravilen način.
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Nadaljevanje igre po disciplinskem ukrepanju
Ko se sodniki odločijo, pokazati karton, da bi opomnili ali izključiili igralca ali
rezervnega igralca, se igra ne sme nadaljevati, dokler kazen ni bila izvršena.

Opomini zaradi nešportnega obnašanja
Obstajajo različne okoliščine v katerih je potrebno igralca opomniti zaradi
nešportnega obnašanja, na primer če igralec:
• stori enega od sedmih prekrškov, ki se kaznujejo z direktnim prostim
udarcem na brezobziren način,
• stori prekršek, s katerim prepreči obetavno akcijo nasprotnika – t.i.
taktični prekršek,
• drži nasprotnika iz taktičnih razlogov, da bi ga potegnil stran od žoge ali
mu preprečil pridobiti posest nad žogo,
• igra z roko, da prepreči nasprotniku pridobitev posesti nad žogo ali
obetavno napadalno akcijo (razen vratarja znotraj svojega kazenskega
prostora),
• igra z roko z namenom doseganja zadetka (ne glede na to ali je bil poskus
uspešen ali ne),
• poskuša prevarati sodnika z igranjem žoge z roko,
• poskuša preprečiti zadetek ali čisto priložnost za doseganje zadetka z roko,
ko vratarja ni v njegovem kazenskem prostoru, vendar mu to ne uspe,
• simulira prekršek ali poškodbo,
• menja igralno mesto z vratarjem brez sodnikovega dovoljenja,
• se obnaša na način, ki kaže nespoštovanje do igre,
• igra z žogo, ko odhaja z igrišča, potem ko je dobil dovoljenje, da zapusti
igrišče,
• se neprimerno obnaša do nasprotnikov med igro ali ob nadaljevanju igre,
• poškoduje ali odstrani igralne naprave,
• namerno uporabi prevaro, da bi obšel določilo o vračanju žoge vratarju
(namerno dvigne žogo na glavo, prsi ali koleno), ne glede na to, ali se
vratar dotakne žoge z rokami ali ne. Igra se nadaljuje z indirektnim prostim
udarcem.
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Proslavljanje zadetka
Dovoljeno je, da igralec pokaže veselje ob doseženem zadetku, vendar pa
proslavljanje ne sme biti pretirano.
Dovoljena so razumna proslavljanja, vendar se praksa koreografiranih proslavljanj
ne sme spodbujati, kadar imajo za posledico pretirano zapravljanje časa. Sodniki so
v takih primerih primorani posredovati.
Igralca je potrebno opomniti, če:
• po mnenju sodnikov naredi kretnje, ki so provokativne, zasmehljive
ali podžigajoče,
• se vzpenja na zunanje zaščitne ograje,
• si sleče majico ali si jo potegne preko glave, tudi če ima spodaj enako,
• si pokrije glavo ali obraz z masko ali drugim podobnim predmetom.
Zapustitev igrišča za proslavljanje zadetka je dovoljeno, vendar je pomembno, da se
igralci čim prej vrnejo na igrišče .

Nestrinjanje s sodnikovo odločitvijo
Igralec ali rezervni igralec, ki očitno kaže nestrinjanje s sodnikovo odločitvijo ali
odločitvijo pomočnika sodnika (z glasom ali dejanjem) mora biti opomnjen.
Kapetan ekipe nima posebnega statusa ali privilegijev v okviru futsal pravil igre,
vendar nosi odgovornost za vedenje svoje ekipe.
Vsakega igralca ali rezervnega igralca, ki napade uradno osebo tekme ali uporablja
žaljive, nesramne ali nespodobne kretnje ali besede, je potrebno izključiti.

Zavlačevanje nadaljevanja igre
Sodniki morajo opomniti igralce, ki zavlačujejo nadaljevanje igre s taktikami, kot so:
• igralec izvaja prosti udarec z napačnega mesta z namenom prisiliti sodnika, da
ponovi prosti udarec,
• igralec brcne žogo ali jo nosi stran po prekinitvi igre,
• igralec zavlačuje z odhodom z igrišča po tem, ko je nastopilo zdravstveno osebje,
da bi oskrbelo poškodbo, ki jo je utrpel igralec,
• igralec se dotakne žoge po prekinitvi igre in s tem povzroči konfrontacijo.
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Simuliranje
Simuliranje je vsako dejanje igralca, ki je namenjeno prevari sodnika. Igralca, ki
kjerkoli na igrišču simulira prekršek in s tem želi prevarati sodnika, da bi dosodil
kazenski ali prosti udarec blizu kazenskega prostora nasprotnika, ali igralca, ki
simulira poškodbo, mora sodnik opomniti zaradi nešportnega obnašanja.
Če se tekma zaradi tega prekine, se nadaljuje z indirektnim prostim udarcem
z mesta prekrška (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).

Vztrajne (ponavljajoče se) kršitve igre
Sodniki morajo biti ves čas pozorni na igralce, ki vztrajno kršijo futsal pravila igre.
Predvsem se morajo zavedati, da ga je, čeprav stori več različnih majhnih prekrškov,
potrebno opomniti za vztrajno kršenje futsal pravil igre.
Število prekrškov, ki pomenijo »vztrajnost« oziroma predstavljajo prisotnost nekega
vzorca, ni določeno, to je povsem stvar presoje in jih je potrebno določiti v okviru
učinkovitega vodenja tekme.

Resni prekršek
To je neprimerno vedenje igralca ekstremne narave do nasprotnika, ki se z njim
bojuje za žogo.
Napad, ki ogroža varnost nasprotnika, mora biti kaznovan kot resni prekršek.
Resni prekrški so starti s katerekoli strani, ki ogrozijo varnost nasprotnika (siloviti
starti z malo ali brez namena udariti žogo), udarjanje nasprotnika z nogo, roko,
komolcem ipd., silovit nalet na nasprotnika, nasilno spotikanje nasprotnika ali
skakanje nanj itd.
Prednosti ni dovoljeno uporabiti v situacijah, ki vključujejo resne prekrške, razen če
obstaja čista priložnost za doseganje zadetka. Sodniki morajo izključiti igralca, ki je
storil resni prekršek, ko gre žoga ponovno iz igre.
Igralca, ki je storil resni prekršek morajo sodniki izključiti in igro nadaljevati
z direktnim prostim udarcem z mesta prekrška (glej pravilo 13 – mesto prostega
udarca) ali kazenskim udarcem (če je prišlo do prekrška znotraj kršiteljevega
kazenskega prostora).
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Nasilno obnašanje
To je neprimerno vedenje ekstremne narave, agresija proti nasprotniku, s katerim
se ne bojuje za žogo, ali proti soigralcu, gledalcem, sodnikom ali kakšni drugi osebi.
Takšna dejanja so: udarjanje z roko, glavo, nogo, s komolcem, pljuvanje, nalet,
močno porivanje itd.
Nasilno obnašanje se lahko pojavi na igrišču ali zunaj njega, ne glede na to ali je žoga
v igri ali ne.
Prednosti ni dovoljeno uporabiti v situacijah, ki vključujejo nasilno obnašanje, razen
če obstaja čista priložnost za doseganje zadetka. Sodniki morajo igralca, ki se nasilno
obnaša izključiti, ko gre žoga ponovno iz igre.
Sodniki so opozorjeni, da nasilno ravnanje pogosto vodi do množične konfrontacije,
zato morajo to poskušati preprečiti s strogim posredovanjem.
Igralec ali rezervni igralec, ki se nasilno obnaša mora biti izključen.
Nadaljevanje igre
• Če gre žoga iz igre, se nadaljuje v skladu s prejšnjo odločitvijo.
• Če je žoga v igri in je do prekrška prišlo zunaj igrišča:
- če je igralec zunaj igrišča po odobrenem odhodu v skladu s futsal pravili igre in
stori prekršek, se igra nadaljuje s sodniškim metom z mesta žoge ob prekinitvi,
razen če je prišlo do prekinitve znotraj kazenskega prostora. V tem primeru eden
od sodnikov izvede sodniški met s črte kazenskega prostora, čim bližje mestu
žoge ob prekinitvi.
- če igralec zapusti igrišče z namenom, da stori prekršek, se igra nadaljuje z
indirektnim prostim udarcem z mesta žoge ob prekinitvi (glej pravilo 13 – mesto
prostega udarca).
• Če je žoga v igri in igralec stori prekršek znotraj igrišča:
- proti nasprotniku: se igra nadaljuje z direktnim prostim udarcem z mesta
prekrška (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca) ali kazenskim udarcem (če je
bil prekršek storjen znotraj kršiteljevega kazenskega prostora);
- proti soigralcu: se igra nadaljuje z indirektnim prostim udarcem z mesta
nešportnega vedenja (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca);
- proti rezervnemu igralcu: se igra nadaljuje z indirektnim prostim udarcem za
ekipo igralca, ki je kriv nasilnega obnašanja z mesta žoge ob prekinitvi (glej
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pravilo 13 – mesto prostega udarca), saj je bil prvi prekršek nedovoljen vstop
rezervnega igralca na igrišče,
- proti sodniku: se igra nadaljuje z indirektnim prostim udarcem z mesta
nešportnega vedenja (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca),
- proti kakršnikoli drugi osebi: se igra nadaljuje s sodniškim metom z mesta žoge
ob prekinitvi, razen če je prišlo do prekinitve znotraj kazenskega prostora. V tem
primeru eden od sodnikov izvede sodniški met s črte kazenskega prostora, čim
bližje mestu žoge ob prekinitvi.
• Če je žoga v igri in rezervni igralec ali uradna oseba ekipe stori prekršek zunaj igrišča:
- proti katerikoli drugi osebi: se igra nadaljuje s sodniškim metom z mesta žoge
ob prekinitvi, razen če je prišlo do prekinitve znotraj kazenskega prostora, v tem
primeru eden od sodnikov izvede sodniški met s črte kazenskega prostora, čim
bližje mestu žoge ob prekinitvi.

Prekršek metanja predmeta
Če, medtem ko je žoga v igri, igralec ali rezervni igralec na brezobziren način vrže
predmet ali žogo v nasprotnika ali katerokoli drugo osebo, morajo sodniki igro
prekiniti, če prednosti ni mogoče uporabiti in opomniti igralca ali rezervnega igralca.
Če, medtem ko je žoga v igri, igralec ali rezervni igralec s prekomerno silo vrže
predmet ali žogo v nasprotnika ali katerokoli drugo osebo, morajo sodniki igro
prekiniti, če prednosti, ki bi ji sledila čista priložnost za doseganje zadetka, ni mogoče
uporabiti in igralca ali rezervnega igralca izključiti zaradi nasilnega obnašanja.
Nadaljevanje igre
• Če igralec stoji znotraj svojega kazenskega prostora in vrže predmet ali žogo
v nasprotnika, ki stoji zunaj kazenskega prostora, morajo sodniki igro
nadaljevati z direktnim prostim udarcem za nasprotno ekipo z mesta, kjer
je predmet zadel ali bi zadel nasprotnika (glej pravilo 13 – mesto prostega
udarca).
• Če igralec stoji zunaj svojega kazenskega prostora in vrže predmet ali žogo
v nasprotnika, ki stoji znotraj kazenskega prostora, morajo sodniki
nadaljevati igro s kazenskim udarcem za nasprotno ekipo.
• Če igralec, ki stoji znotraj igrišča, vrže predmet ali žogo v osebo, ki stoji
zunaj igrišča, morajo sodniki igro nadaljevati z indirektnim prostim udarcem
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za nasprotno ekipo z mesta žoge ob prekinitvi (glej pravilo 13 – mesto prostega
udarca); velja, da je igralec zapustil igrišče brez sodnikovega dovoljenja in z
namenom, ki ni določen s futsal pravili igre.
• Če igralec, ki stoji zunaj igrišča, vrže predmet ali žogo v nasprotnika, ki
stoji znotraj igrišča, morajo sodniki igro nadaljevati z direktnim prostim
udarcem za nasprotno ekipo z mesta, kjer je predmet zadel ali bi zadel
nasprotnika ali s kazenskim udarcem (če je prišlo do prekrška znotraj
kršiteljevega kazenskega prostora).
• Če rezervni igralec, ki stoji zunaj igrišča, vrže predmet ali žogo v nasprotnika,
ki stoji znotraj igrišča, morajo sodniki nadaljevati igro z indirektnim prostim
udarcem za nasprotno ekipo z mesta žoge ob prekinitvi (glej pravilo 13 – mesto
prostega udarca); velja, da je rezervni igralec vstopil na igrišče brez sodnikovega
dovoljenja in brez upoštevanja postopka menjave.
• Če rezervni igralec, ki stoji znotraj igrišča, zaradi česar ima njegova ekipa
enega igralca več, vrže predmet ali žogo v katerokoli osebo, ki stoji znotraj
ali zunaj igrišča, morajo sodniki igro nadaljevati z indirektnim prostim udarcem
za nasprotno ekipo z mesta žoge ob prekinitvi (glej pravilo 13 – mesto prostega
udarca); velja, da je rezervni igralec vstopil na igrišče brez sodnikovega
dovoljenja.
• Če rezervni igralec, ki je kršil postopek menjave, vrže predmet ali žogo v
katerokoli osebo, ki stoji znotraj ali zunaj igrišča, se ga obravnava kot igralca.
• Če uradna oseba ekipe, ki stoji znotraj ali zunaj igrišča, vrže predmet ali
žogo v katerokoli osebo, ki stoji znotraj ali zunaj igrišča, morajo sodniki igro
nadaljevati s sodniškim metom z mesta žoge ob prekinitvi, razen če je
prišlo do prekinitve znotraj kazenskega prostora, v tem primeru eden od
sodnikov izvede sodniški met s črte kazenskega prostora, čim bližje mestu
žoge ob prekinitvi.

Prekršek metanja predmeta v žogo
Če igralec, ki ni eden od vratarjev, vrže predmet ali žogo v žogo:
• če je žoga v igri in predmet zadene žogo, morajo sodniki igro prekiniti in ga
opomniti zaradi nešportnega obnašanja ali ga izključiti, če je s tem
dejanjem preprečil zadetek ali čisto priložnost za doseganje zadetka.
Igra se nadaljuje z direktnim prostim udarcem za nasprotno ekipa z mesta
dotika predmeta z žogo (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca) ali
kazenskim udarcem, če je bila žoga znotraj kršiteljevega kazenskega
prostora.
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• če je žoga v igri in predmet ne zadane žoge, morajo sodniki igro prekiniti, če
prednosti ni mogoče uporabiti, in igralca opomniti zaradi nešportnega
obnašanja. Igra se nadaljuje z indirektnim prostim udarcem za nasprotno
ekipo z mesta nešportnega vedenja (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Če eden od vratarjev vrže predmet ali žogo v žogo:
• če je žoga v igri in predmet zadene žogo znotraj vratarjevega kazenskega
prostora, morajo sodniki igro prekiniti in vratarja opomniti zaradi
nešportnega obnašanja. Igra se nadaljuje z indirektnim prostim udarcem za
nasprotno ekipo z mesta žoge ob prekinitvi igre (glej pravilo 13 – mesto
prostega udarca),
• če je žoga v igri in predmet zadene žogo izven vratarjevega kazenskega
prostora, morajo sodniki igro prekiniti in vratarja opomniti zaradi
nešportnega obnašanja ali ga izključiti, če je s tem dejanjem preprečil
zadetek ali čisto priložnost za doseganje zadetka. Igra se nadaljuje z
direktnim prostim udarcem za nasprotno ekipo z mesta žoge dotika
predmeta z žogo,
• če je žoga v igri in predmet ne zadene žoge, morajo sodniki igro prekiniti, če
prednosti ni mogoče uporabiti in vratarja opomniti zaradi nešportnega
obnašanja. Igra se nadaljuje z indirektnim prostim udarcem za nasprotno
ekipo z mesta nešportnega vedenja (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Če igralec, vključno z obema vratarjema, usmeri predmet v žogo z delom telesa, ki ni
njegova roka:
• če je žoga v igri in predmet zadene žogo, morajo sodniki igro prekiniti in ga
opomniti zaradi nešportnega obnašanja. Igra se nadaljuje z indirektnim
prostim udarcem za nasprotno ekipo z mesta žoge ob prekinitvi (glej pravilo 13 –
mesto prostega udarca)
• če je žoga v igri in predmet ne zadane žoge, morajo sodniki igro prekiniti, če
prednosti ni mogoče uporabiti, in igralca opomniti zaradi nešportnega
obnašanja. Igra se nadaljuje z indirektnim prostim udarcem za nasprotno
ekipo z mesta nešportnega vedenja (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Če rezervni igralec, ki krši postopek menjave, vendar ne povzroča, da njegova ekipa
igra z dodatnim igralcem, vrže predmet v žogo:
• če je žoga v igri in predmet zadene žogo, morajo sodniki igro prekiniti in
rezervnega igralca izključiti zaradi dveh opominov (prvi opomin prejme
zaradi kršenja postopka menjave in drugega za nešportno obnašanje) ali ga
izključijo takoj, če je s svojim dejanjem preprečil zadetek ali čisto priložnost za
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doseganje zadetka. Igra se nadaljuje z direktnim prostim udarcem
za nasprotno ekipo z mesta dotika predmeta z žogo (glej pravilo 13 – mesto
prostega udarca) ali s kazenskim udarcem, če je žoga bila znotraj kazenskega
prostora rezervnega igralca,
• če je žoga v igri in predmet ne zadene žoge, morajo sodniki igro prekiniti, če
prednosti ni mogoče uporabiti in izključiti rezervnega igralca zaradi dveh
opominov (prvi opomin prejme zaradi kršenja postopka zamenjave in drugega
za nešportno obnašanje). Igra se nadaljuje z indirektnim prostim udarcem
za nasprotno ekipo z mesta žoge ob prekinitvi. Kršen postopek zamenjave (glej
pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Če rezervni igralec, ki krši postopek menjave, vendar ne povzroča, da njegova ekipa
igra z dodatnim igralcem, usmeri predmet v žogo z delom svojega telesa, ki ni roka:
• če je žoga v igri in predmet zadene žogo, morajo sodniki igro prekiniti in ga
izključiti zaradi dveh opominov (prvi opomin prejme zaradi kršenja
postopka menjave in drugega za nešportno obnašanje) ali ga izključijo
takoj, če je s svojim dejanjem preprečil zadetek ali čisto priložnost za
doseganje zadetka. Igra se nadaljuje z indirektnim prostim udarcem za
nasprotno ekipo z mesta žoge ob prekinitvi igre (glej pravilo 13 – mesto
prostega udarca),
• če je žoga v igri in predmet ne zadene žoge, morajo sodniki igro prekiniti, če
prednosti ni mogoče uporabiti in izključiti rezervnega igralca zaradi dveh
opominov (prvi opomin prejme zaradi kršenja postopka menjave in drugega
za nešportno obnašanje). Igra se nadaljuje z indirektnim prostim udarcem
za nasprotno ekipo z mesta žoge ob prekinitvi. Kršen postopek za zamenjavo.
(glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Če rezervni igralec vrže predmet v žogo in povzroča, da njegova ekipa igra z
dodatnim igralcem:
• če je žoga v igri in predmet zadene žogo, morajo sodniki igro prekiniti in ga
izključiti zaradi dveh opominov; oba prejme zaradi nešportnega obnašanja
(prvega zaradi kršenja postopka menjave in drugega zaradi metanja
predmeta v žogo) ali ga izključijo takoj, če je s svojim dejanjem preprečil
zadetek ali čisto priložnost za doseganje zadetka. Igra se nadaljuje z
indirektnim prostim udarcem za nasprotno ekipo z mesta žoge ob prekinitvi
(glej pravilo 13 – mesto prostega udarca),
• če je žoga v igri in predmet ne zadene žoge, morajo sodniki igro prekiniti,
če prednosti ni mogoče uporabiti in rezervnega igralca izključiti zaradi
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dveh opominov; oba prejme zaradi nešportnega obnašanja (prvega zaradi
kršenja postopka menjave in drugega zaradi metanja predmeta v žogo). Igra
se nadaljuje z indirektnim prostim udarcem za nasprotno ekipo z mesta
žoge ob prekinitvi (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Če rezervni igralec usmeri predmet v žogo z delom svojega telesa, ki ni roka in
povzroča, da njegova ekipa igra z dodatnim igralcem:
• če je žoga v igri in predmet zadene žogo, morajo sodniki igro prekiniti in ga
izključiti zaradi dveh opominov; oba prejme zaradi nešportnega obnašanja
(prvega zaradi kršenja postopka menjave in drugega zaradi metanja
predmeta v žogo) ali ga izključijo takoj, če je s svojim dejanjem preprečil
zadetek ali čisto priložnost za doseganje zadetka. Igra se nadaljuje z
indirektnim prostim udarcem za nasprotno ekipo z mesta žoge ob prekinitvi
(glej pravilo 13 – mesto prostega udarca),
• če je žoga v igri in predmet ne zadene žoge, morajo sodniki igro prekiniti, če
prednosti ni mogoče uporabiti in rezervnega igralca izključiti zaradi dveh
opominov; oba prejme zaradi nešportnega obnašanja (prvega zaradi kršenja
postopka menjave in drugega zaradi metanja predmeta v žogo). Igra se
nadaljuje z indirektnim prostim udarcem za nasprotno ekipo z mesta žoge
ob prekinitvi (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).
Če uradna oseba ekipe usmeri predmet v žogo s katerim koli delom svojega telesa:
• če je žoga v igri in predmet zadene žogo, morajo sodniki igro prekiniti in to
osebo odstraniti iz tehničnega prostora in okolice. Igra se nadaljuje s
sodniškim metom z mesta žoge ob prekinitvi, razen če je bila igra
prekinjena znotraj kazenskega prostora. V tem primeru eden od sodnikov
izvede sodniški met s črte kazenskega prostora, čim bližje mestu žoge ob
prekinitvi;
• če je žoga v igri in predmet ne zadene žoge, morajo sodniki igro prekiniti, če
prednosti ni mogoče uporabiti in to osebo odstraniti iz tehničnega prostora
in okolice. Igra se nadaljuje s sodniškim metom z mesta žoge ob prekinitvi,
razen, če je bila igra prekinjena znotraj kazenskega prostora. V tem
primeru eden od sodnikov izvede sodniški met s črte kazenskega prostora,
čim bližje mestu žoge ob prekinitvi.
Če žoge ni v igri in igralec vrže predmet v žogo, ga morajo sodniki opomniti
zaradi nešportnega obnašanja.
Igra se nadaljuje v skladu s futsal pravili igre.
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Če žoge ni v igri in rezervni igralec vrže predmet v žogo, ne glede na to ali povzroči,
da njegova ekipa igra z dodatnim igralcem ali ne, ga morajo sodniki izključiti zaradi
dveh opominov; oba prejme zaradi nešportnega obnašanja (prvega zaradi kršenja
postopka menjave in drugega zaradi metanja predmeta v žogo).
Če žoge ni v igri in uradna oseba ekipe vrže predmet v žogo, jo sodniki odstranijo iz
tehničnega prostora in okolice.

Preprečitev zadetka ali čiste priložnosti
za doseganje zadetka
Obstajata dva prekrška, ki sta povezana s preprečitvijo zadetka ali čiste priložnosti za
doseganje zadetka in se kaznujeta z izključitvijo. Ni nujno, da se tak prekršek zgodi
znotraj kazenskega prostora.
Če sodniki uporabijo prednost med čisto priložnostjo za doseganje zadetka in je
nemudoma dosežen zadetek, kljub nasprotnikovi namerni igri z roko, igralec ne
more biti izključen, lahko pa je opomnjen.
Če sodniki uporabijo prednost med čisto priložnostjo za doseganje zadetka in je
nemudoma dosežen zadetek, kljub temu, da nasprotnik stori prekršek, le-ta ne more
biti izključen zaradi dejstva da je storil prekršek, lahko pa je opomnjen ali izključen,
če dejanje zahteva opomin ali izključitev.
Pri odločanju ali bodo igralca izključili zaradi preprečitve zadetka ali čiste priložnosti
za doseganje zadetka, morajo sodniki upoštevati naslednje okoliščine:
• oddaljenost od vrat,
• verjetnost nadzora nad žogo,
• smer gibanja napadalca in žoge,
• položaj napadalcev,
• položaj in število nasprotnikov,
• prekršek, ki prepreči nasprotniku čisto priložnost za doseganje zadetka,
ima lahko za posledico direktni ali indirektni prosti udarec,
• če je prekršek storil rezervni igralec, mora biti vedno izključen.
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Če igralec poskuša preprečiti zadetek z namerno igro z roko po nadaljevanju igre,
v katerem ni mogoče neposredno doseči zadetka, ga sodniki ne izključijo, temveč
le opomnijo zaradi nešportnega obnašanja. Njegova ekipa pa je kaznovana z
direktnim prostim udarcem ali kazenskim udarcem.
Če rezervni igralec vstopi na igrišče z namenom preprečitve zadetka ali čiste
priložnosti za doseganje zadetka, mora biti izključen, ne glede na to ali mu to dejanje
uspe ali ne.
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Postopek
• Žoga je v igri, ko jo nekdo izmed igralcev udari z nogo in se ta premakne.
• Žogo je dovoljeno dvigniti z eno nogo ali obema hkrati.
• Različne oblike varanja nasprotnika ob izvedbi prostih udarcev so del igre
in so dovoljene. Če se pa po mnenju sodnikov varanje šteje kot dejanje
nešportnega obnašanja, morajo igralca opomniti.
• Če igralec, medtem ko pravilno izvaja prosti udarec, namerno udari žogo z
nogo proti nasprotniku, da bi ponovno igral z žogo, vendar tega ne stori niti
na malomaren niti na brezobziren način in ne s prekomerno silo, morajo
sodniki dovoliti nadaljevanje igre.
• Indirektni prosti udarec je potrebno ponoviti, če sodniki ne dvignejo rok, da
naznanijo, da je udarec indirekten in je žoga usmerjena neposredno v vrata.
Prvoten indirektni prosti udarec ni razveljavljen zaradi napake sodnikov.
• Če se kot del igre, vratar znajde zunaj svojih vrat ali se on ali katerikoli
drug igralec znajdeta izven igrišča, lahko nasprotna ekipa hitro izvaja
direktni prosti udarec, pod pogojem, da ni braneča ekipa storila šestega
akumuliranega prekrška.
• Če žoga poči po tem, ko zadane eno od vratnic ali prečko in ne gre v vrata,
sodniki ne ukažejo ponovitve prostega udarca. Igro prekinejo in jo
nadaljujejo s sodniškim metom z mesta, kjer je bila žoga v trenutku, ko je
postala nepravilna (glej pravilo 8 – sodniški met).
• Če igralec, ki izvaja direktni prosti udarec, začenši s šestim akumuliranim
prekrškom, udari žogo z nogo naprej, da bi omogočil, da soigralec cilja na
vrata, sodniki igro prekinejo, če prednosti ni mogoče uporabiti in jo
nadaljujejo z indirektnim prostim udarcem z mesta, kjer se je izvajalčev
soigralec dotaknil žoge (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).
• Če sodniki dosodijo ponovitev prostega udarca, ga lahko izvaja katerikoli
igralec, ne samo tisti, ki ga je izvajal prvotno.
• Če igralec izvede direktni ali indirektni prosti udarec pred sodnikovim
znakom za izvedbo, ko ima nasprotna ekipa pravico postaviti »živi zid« ker še
ni zbrala šest akumuliranih prekrškov, ekipa, ki izvaja udarec pa prosi za odmik
braneče se ekipe na zahtevano razdaljo, sodniki igro prekinejo, ne glede na
učinek udarca, in zahtevajo ponovitev prostega udarca ter opomnijo igralca.
• Če igralec izvede direktni prosti udarec pred sodnikovim znakom za
izvedbo, začenši s šestim akumuliranim prekrškom (ni »živega zidu«), sodniki
zahtevajo ponovitev prostega udarca in opomnijo igralca.
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• Če se polčas podaljša z namenom, da se omogoči izvedbo direktnega
prostega udarca, začenši s šestim akumuliranim prekrškom, in žoga
zadane eno od vratnic ali prečko ali vratarja preden preide prečno črto
med vratnicama in prečko, sodniki dosodijo zadetek.
• Če se polčas podaljša z namenom, da se omogoči izvedbo direktnega prostega
udarca, začenši s šestim akumuliranim prekrškom, sodniki dovolijo, da
obrambnega vratarja menja igralec ali ustrezni rezervni igralec, čeprav je v
slednjem primeru potrebno slediti postopku menjave.

Razdalja
Če se igralec odloči, da bo hitro izvajal prosti udarec in nasprotnika, ki je oddaljen od
žoge manj kot 5 metrov, žoga zadane, morajo sodniki dovoliti nadaljevanje igre.
Če se igralec odloči, da bo hitro izvajal prosti udarec in mu nasprotnik, ki je blizu,
namenoma onemogoči izvedbo udarca, morajo sodniki le-tega opomniti zaradi
zavlačevanja nadaljevanja igre.
Če, medtem ko obrambna ekipa izvaja prosti udarec znotraj njihovega kazenskega
prostora, eden ali več nasprotnikov ostane v kazenskem prostoru, ker se je branilec
odločil, da bo udarec izvajal hitro in nasprotniki niso imeli časa zapustiti kazenskega
prostora, morajo sodniki dovoliti nadaljevanje igre, če žoga zapusti kazenski prostor
brez, da se je dotakne drug igralec.

Kršitve, ki se začnejo s šestim akumuliranim prekrškom
– po pisku in preden je žoga v igri
IZID UDARCA
KRŠITVE

ZADETEK

NI ZADETKA

igralec ekipe v napadu

prosti udarec se ponovi

indirektni prosti udarec

izvajalec ne cilja na vrata

/

indirektni prosti udarec

udarec izvaja neidentificiran igralec

indirektni prosti udarec

indirektni prosti udarec

igralec braneče se ekipe

zadetek

prosti udarec se ponovi

obe ekipi

prosti udarec se ponovi

prosti udarec se ponovi
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PRAVILO 14 – KAZENSKI UDAREC

Postopek
• Različne oblike varanja nasprotnika ob izvedbi prostih udarcev so del igre
in so dovoljene. Vendar se dejanje, ko se igralec pretvarja, da bo streljal, ko
je igralec že zaključil z gibanjem, šteje kot kršitev pravila 14 in kot dejanje
nešportnega obnašanja, zaradi katerega mora biti igralec opomnjen.
• Različne oblike varanja nasprotnika ob izvedbi kazenskih udarcev so del
igre in so dovoljene. Če se pa po mnenju sodnikov varanje šteje kot dejanje
nešportnega obnašanja, morajo igralca opomniti.
• Če žoga poči po tem, ko zadene eno od vratnic ali prečko in gre v vrata,
sodniki dosodijo zadetek.
• Če žoga poči po tem, ko zadene eno od vratnic ali prečko in ne gre v vrata,
sodniki ne ukažejo ponovitve kazenskega udarca. Igro prekinejo in jo
nadaljujejo s sodniškim metom z mesta, kjer je bila žoga v trenutku, ko je
postala neustrezna.
• Če igralec, ki izvaja kazenski udarec, udari žogo z nogo naprej, da omogoči
soigralcu, da strelja na vrata in doseže zadetek, sodniki dosodijo zadetek,
če je bil postopek za izvedbo kazenskega udarca, določen v pravilu 14,
upoštevan.
• Če sodniki ukažejo ponovitev kazenskega udarca, ga lahko izvaja katerikoli
igralec, ne samo tisti, ki ga je izvajal prvotno.
• Če igralec izvede kazenski udarec pred sodnikovim znakom za izvedbo,
sodniki odredijo ponovitev kazenskega udarca in igralca opomnijo .
• Če se polčas podaljša z namenom, da se omogoči izvedba kazenskega
udarca in žoga zadene eno od vratnic ali prečko ali vratarja preden preide
prečno črto med vratnicama in prečko, sodniki dosodijo zadetek.
• Če se polčas podaljša z namenom, da se omogoči izvedba kazenskega
udarca, sodniki dovolijo, da obrambnega vratarja menja igralec ali ustrezni
rezervni igralec, čeprav je v slednjem primeru potrebno slediti postopku
menjave.
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Priprava na kazenski udarec
Sodnik bo dal znak za izvedbo kazenskega udarca šele, ko se je prepričal:
• da z vratarjem vesta, kdo bo izvajalec,
• da je žoga pravilno nameščena na kazenski točki,
• da vratar stoji na prečni črti med vratnicama,
• da so soigralci izvajalca in obrambni igralci (op: razen vratarja):
- zunaj kazenskega prostora,
- 5 m od žoge,
- za žogo.

Kršitve – po pisku in preden je žoga v igri
IZID UDARCA
KRŠITVE

ZADETEK

NI ZADETKA

igralec ekipe v napadu

kazenski udarec se ponovi

indirektni prosti udarec

izvajalec izvede udarec nazaj

indirektni prosti udarec

indirektni prosti udarec

udarec izvaja neidentificiran igralec

indirektni prosti udarec

indirektni prosti udarec

igralec braneče se ekipe

zadetek

kazenski udarec se ponovi

obe ekipi

kazenski udarec se ponovi

kazenski udarec se ponovi

Če napadalec ali branilec storita prekršek proti nasprotnemu igralcu preden je
žoga v igri, vendar po tem, ko je eden od sodnikov dal znak za izvedbo kazenskega
udarca, le-tega sodniki dovolijo. Če je bil dosežen zadetek in je obrambna ekipa
storila prekršek, sodniki dosodijo zadetek. Če je prekršek storila ekipa v napadu,
sodniki ukažejo ponovitev kazenskega udarca. Če zadetek ni bil dosežen in je
prekršek storila obrambna ekipa, sodniki ukažejo ponovitev kazenskega udarca. Če
je prekršek storila izvajalčeva ekipa, sodniki kaznujejo njegovo ekipo z indirektnim
prostim udarcem z mesta prekrška (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca). Sodniki
se prav tako odločijo za primerno disciplinsko kazen.

135

PRAVILO 15 – UDAREC IZ AVTA

Postopki – kršitve
Pri izvedbi udarca iz avta morajo nasprotniki biti oddaljeni vsaj 5 m od točke, s katere
se izvaja udarec. Če je potrebno, morajo sodniki opozoriti vsakega nasprotnega
igralca, ki krši to razdaljo pred izvedbo udarca in ga opomniti, če se po opozorilu ne
pomakne na predpisano oddaljenost. Igra se nadaljuje z udarcem iz avta in ponovi
se štetje štirih sekund, če se je že začelo.
Če igralec, medtem ko pravilno izvaja udarec iz avta, namenoma udari žogo z
nogo proti nasprotniku, da bi ponovno igral z žogo, vendar tega ne stori niti na
malomaren niti na brezobziren način in ne s prekomerno silo, morajo sodniki dovoliti
nadaljevanje igre.
Če gre žoga v nasprotnikova vrata neposredno iz udarca iz avta, sodniki dosodijo
udarec od vrat. Če gre žoga v izvajalčeva vrata neposredno iz udarca iz avta, sodniki
dosodijo udarec iz kota.
Če žoga ne pride na igrišče, ekipa ponavlja udarec iz avta iz istega mesta, pod
pogojem, da je bil udarec iz avta izveden v skladu s pravilnim postopkom, vendar
se štetje štirih sekund začne, kjer se je končalo, ko je ekipa, ki izvaja udarec iz avta,
pripravljena na ponovitev izvedbe.
Če udarec iz avta ni bil izveden v skladu s pravilnim postopkom, ga mora izvajati
igralec iz nasprotne ekipe.
Če se vratar, kot del igre, znajde zunaj svojih vrat, ali se on ali katerikoli drug igralec
znajdeta zunaj igrišča, lahko nasprotna ekipa hitro izvaja udarec iz avta.
Če udarec iz avta ni pravilno izveden, sodniki ne smejo uporabiti prednosti, tudi, če
gre žoga neposredno do nasprotnika, ampak ukažejo igralcu iz nasprotne ekipe, da
ga ponovno izvaja.
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PRAVILO 16 – VMETAVANJE OD VRAT

Postopki – prekrški
Če nasprotnik vstopi v kazenski prostor ali je še vedno v njem, preden je žoga v igri
in branilec stori prekršek proti njem, se vmetavanje od vrat ponovi, branilca pa se
opomni ali izključi glede na vrsto prekrška.
Če je, medtem ko vratar izvaja vmetavanje od vrat, eden ali več nasprotnikov še
zmeraj znotraj kazenskega prostora, ker se je vratar odločil, da bo hitro izvajal
vmetavanje od vrat in nasprotniki niso imeli časa, da bi zapustili prostor, morajo
sodniki dovoliti nadaljevanje igre, če žoga neposredno zapusti kazenski prostor,
brez, da se je dotakne drug igralec.
Če vratar, medtem ko pravilno izvaja vmetavanje od vrat, namerno vrže žogo v
nasprotnika, ki se nahaja zunaj kazenskega prostora, vendar ne na malomaren,
brezobziren način, ali z uporabo prekomerne sile, morajo sodniki dovoliti
nadaljevanje igre.
Če pri izvajanju vmetavanja od vrat, vratar ne spusti žoge z mesta znotraj svojega
kazenskega prostora, sodniki ukažejo ponovitev udarca, vendar se štetje štirih
sekund nadaljuje, kjer se je ustavilo, ko je vratar pripravljen vmetavanje ponoviti.
Ni nujno, da ima vratar žogo v svojih rokah, preden sodniki začnejo štetje štirih
sekund.
Če se vratar, ki je pravilno izvedel vmetavanje od vrat, namerno dotakne žoge z roko,
po tem ko je le-ta zapustila kazenski prostor, preden se je je dotaknil drug igralec,
sodniki, poleg tega, da dodelijo direktni prosti udarec za nasprotno ekipo, izrečejo
disciplinsko kazen zoper njega v skladu s futsal pravili igre.
Če vratar izvede vmetavanje od vrat z nogo, ga sodniki opozorijo in mu ukažejo naj
ga izvede z rokama, vendar se štetje štirih sekund nadaljuje, kjer se je ustavilo, ko je
vratar pripravljen vmetavanje ponoviti.
Če se vratar, v teku igre, znajde zunaj svojih vrat, ali se on ali katerikoli drug igralec
znajdeta izven igrišča, lahko vratar nasprotne ekipe hitro izvaja vmetavanje od vrat.
Če vratar izvede vmetavanje od vrat in žoga preide njegovo prečno črto, ne da
bi prej zapustila kazenski prostor, sodniki ukažejo ponovitev vmetavanja od vrat,
vendar se štetje štirih sekund nadaljuje, kjer se je ustavilo, ko je vratar pripravljen
vmetavanje ponoviti.
Če med izvajanjem vmetavanja od vrat, žoga zadene enega od sodnikov znotraj
kazenskega prostora, ne da bi prej zapustila prostor in vstopi v igro, sodniki ne
ukrepajo.
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PRAVILO 17 – UDAREC IZ KOTA

Postopki – kršitve
Pri izvedbi udarca iz kota, morajo nasprotniki stati vsaj 5 metrov od kotnega loka,
dokler žoga ni v igri. Kadar je potrebno, morajo sodniki opozoriti vse nasprotne
igralce, ki kršijo to razdaljo pred izvedbo udarca iz kota in opomniti igralca, če se po
opozorilu ne odmakne na predpisano oddaljenost.
Če igralec, medtem ko pravilno izvaja udarec iz kota, namenoma udari žogo z
nogo proti nasprotniku, da bi ponovno igral z žogo, vendar tega ne stori niti na
malomaren niti na brezobziren način in ne s prekomerno silo, morajo sodniki dovoliti
nadaljevanje igre.
Žoga mora biti nameščena znotraj kotnega loka in je v igri, ko je udarjena z nogo,
posledično ni potrebno, da žoga zapusti kotni lok, da je v igri.
Če se vratar, kot del igre, znajde zunaj svojega gola, ali se on ali katerikoli drug igralec
znajdeta zunaj igrišča, lahko nasprotna ekipa hitro izvaja udarec iz kota.

Pravilno

Pravilno

Nepravilno
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POSTOPKI ZA DOLOČITEV
ZMAGOVALCA TEKME

PODALJŠKI
Postopek
• Obe enaki časovni obdobji podaljškov nista del tekme.
• Igralci ali rezervni igralci so lahko opomnjeni ali izključeni v teh dveh podaljških.
• Akumulirani prekrški v podaljških se dodajo tistim iz drugega polčasa tekme.
• V času podaljškov, ekipi nista upravičeni do eno minutnega odmora, tudi če jih še
nista porabili v drugem polčasu tekme.

Udarci s kazenske točke
Postopek
• Udarci s kazenske točke niso del tekme.
• Kazenski prostor, kjer se izvaja udarec s kazenske točke, se lahko zamenja le, če
vrata ali igralna površina postaneta neuporabna ali iz varnostnih razlogov.
• Ko so vsi igralci, ki so imeli pravico izvajati udarec s kazenske točke, udarec že
izvedli se ni nujno v nadaljevanju držati enakega zaporedja kot v prvem krogu
udarcev.
• Vsaka ekipa je odgovorna za izbiro igralcev ali rezervnih igralcev, ki bodo
izvajali udarce s kazenske točke in njihov vrstni red, ki ga morajo pred začetkom
izvajanja udarcev sporočiti tretjemu sodniku.
• Z izjemo vratarja, ko se pričnejo izvajati udarci s kazenske točke,
poškodovanega igralca ne morejo menjati z igralcem, ki je bil »izločen« za
izvedbo ne glede na to, da je prisoten.
• Če je vratar izključen med izvajanjem udarcev s kazenske točke, ga lahko
menja eden od soigralcev, ki ima pravico izvajati kazenske udarce, vendar ne
drugi vratar, v kolikor je bil izločen za izvajanje udarcev s kazenske točke.
• Igralci ali rezervni igralci so lahko opomnjeni ali izključeni med izvajanjem
udarcev s kazenske točke.
• Sodniki ne smejo zaključiti izvajanje udarcev s kazenske točke, če število
igralcev ene ekipe pade pod tri igralce med izvajanjem udarcev s kazenske
točke.
• Če je igralec poškodovan ali je izključen med izvajanjem udarcev s kazenske
točke in ima ekipa enega igralca manj, sodniki ne smejo zmanjašati
števila igralcev nasprotne ekipe.
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POSTOPKI ZA DOLOČITEV ZMAGOVALCA TEKME

• Enako število igralcev iz vsake ekipe je potrebno le na začetku izvajanja
udarcev s kazenske točke.
• Če žoga zadene eno od vratnic, prečko ali vratarja, preden je vsa prešla
prečno črto med vratnicama in prečko, sodniki priznajo zadetek.
• Če žoga poči ali postane nepravilna po tem, ko se odbije od vratnic ali
prečke in gre v vrata, sodniki priznajo zadetek.
• Če žoga poči ali postane nepravilna po tem, ko zadane eno od vratnic ali
prečko in ne gre v vrata, sodniki ne odredijo ponovitve kazenskega udarca, saj
je bil učinek izvedbe kazenskega udarca znan.
• Če pravila tekmovanja zahtevajo udarce s kazenske točke, da odločijo o
zmagovalcu tekme (tekma doma in v gosteh) in ekipi to odklonita, sodniki
poročajo o dogodku pristojnim organom.
• Če, preden se izvajanje udarcev s kazenske točke začne, eden ali več
igralcev zapusti igrišče ali odkloni izvajanje udarcev, ko se le-ti začnejo in
niso poškodovani, se udarci s kazenske točke ne bodo izvedli in bodo
sodniki o tem obvestili pristojne organe.
• Med izvajanjem kazenskih udarcev sodniki ne smejo dovoliti prisotnost kamer
ali drugih medijev na igralni površini.
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