Sažetak promjena Pravila
Pravilo 3 – Igrači
•
Privremena promjena koja natjecanjima na najvišoj razini pruža opciju da
dopusti momčadima korištenje do pet zamjena igrača (uz ograničenje broja prilika za
zamjene) postaje dio Pravila 3
•
Propozicije natjecanja sada mogu dopustiti najviše 15 (petnaest) imenovanih
zamjenskih igrača
Pravilo 8 – Početak i nastavak igre
•
Objašnjenje da sudac baca novčić kako bi se odredile strane i izvođenje
početnog udarca
Pravilo 10 – Određivanje ishoda utakmice
•
Objašnjenje da službena osoba može biti opomenuta ili isključena tijekom
izvođenja jedanaesteraca
Pravilo 12 – Prekršaji i nesportsko ponašanje
•
Objašnjenje o vratarevim prekršajima igranja rukom u vlastitom kaznenom
prostoru
Pravilo 12 – Prekršaji i nesportsko ponašanje
•
Objašnjenje o poziciji slobodnog udarca dosuđenog kada igrač napusti teren za
igru bez sučevog dopuštenja i potom počini prekršaj protiv vanjskog čimbenika
Pravilo 14 – Kazneni udarac
•
Objašnjenje o vratarevoj poziciji prije i tijekom izvođenja kaznenog udarca
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Pojedinosti svih
promjena
Pravila
U nastavku slijede promjene Pravila nogometne igre za izdanje 2022./2023. Kod
svake je promjene naveden novi/izmijenjeni/dodatni tekst, zajedno sa starim
tekstom, gdje je to prikladno – nakon čega slijedi objašnjenje promjene.
Pravilo 3 – Igrači: dodatne zamjene za natjecanja na najvišoj razini
2. Broj zamjena
Izmijenjeni tekst
Službena natjecanja
Broj zamjena, do najviše pet, koje se mogu koristiti u bilo kojoj utakmici
službenih natjecanja odredit će FIFA, konfederacija ili nacionalni savez. , osim
Za muška i ženska natjecanja u kojima se natječu prve momčadi klubova u
najvišem razredu natjecanja ili seniorske A-reprezentacije, gdje su moguće
najviše tri zamjene propozicije natjecanja dopuštaju korištenje najviše pet
zamjena, svaka momčad:
• ima najviše tri prilike za zamjene igrača*
• može dodatno zamijeniti igrače na poluvremenu
* Kada obje momčadi izvrše zamjenu igrača u isto vrijeme, to se broji kao
iskorištena prilika za zamjenu i jednoj i drugoj momčadi. Višestruke zamjene (i
zahtjevi za zamjenom) momčadi tijekom istog prekida igre broje se kao jedna
iskorištena prilika za zamjenu.
Produžeci
• Ukoliko momčad nije iskoristila maksimalni broj zamjena i/ili prilika za
zamjenu igrača, bilo koja neiskorištena zamjena i prilika za zamjenu igrača
može se iskoristiti u produžecima

• Ako propozicije natjecanja dopuštaju momčadima korištenje jedne dodatne
zamjene u produžecima, svaka će momčad imati jednu dodatnu priliku za
zamjenu igrača
• Zamjene igrača mogu se također izvršiti u razdoblju između kraja drugog
poluvremena i početka produžetaka, te na poluvremenu između produžetaka –
tada se ne broje kao iskorištene prilike za zamjenu igrača
Propozicije natjecanja moraju odrediti:
• koliko zamjenskih igrača može biti imenovano, od tri do najviše 12 (dvanaest)
15 (petnaest)
• smije li se dodatna zamjena iskoristiti kada utakmica uđe u produžetke (bez
obzira je li momčad već iskoristila sve dopuštene zamjene)
Ostale utakmice
• Na utakmicama nacionalnih seniorskih A-reprezentacija može se imenovati
najviše 12 (dvanaest) 15 (petnaest) zamjenskih igrača, od kojih se može
iskoristiti najviše šest
(…)
Vidi također promjene koje se odnose na broj zamjenskih igrača u dijelu pod nazivom
Opće promjene. (str. 20).

Privremena promjena Pravila 3 koja je natjecanjima u kojima se natječu prve
momčadi klubova u najvišem razredu natjecanja ili A-reprezentacije pružila opciju
da dopusti momčadima korištenje do pet zamjena igrača (uz ograničenje broja
prilika za zamjene) sada postaje dio Pravila 3.
Osim toga, propozicije natjecanja sada mogu dopustiti maksimalno 15 (petnaest)
imenovanih zamjenskih igrača.
Pravilo 8 – Početak i nastavak igre: sudac baca novčić
1. Početni udarac
Izmijenjeni tekst
Postupak
• sudac baca novčić, a momčad koja pobijedi u bacanju novčića odlučuje (…)

Bacanje novčića radi određivanja strana i izvođenja početnog udarca odgovornost je
suca, a tekst treba biti usklađen s Pravilom 10.

Pravilo 10 – Određivanje ishoda utakmice: službene osobe
3. Jedanaesterci

biti pogrešno protumačena na način da vratar može biti isključen zbog prekršaja
igranja rukom u vlastitom kaznenom prostoru, stoga je dodano upozorenje
korišteno u Pravilu 12, u odlomku Prekršaji za isključenje.

Izmijenjeni tekst
Zamjene i isključenja tijekom izvođenja jedanaesteraca
• Igrač, zamjenski igrač, ili zamijenjeni igrač ili službena osoba mogu biti opomenuti
ili isključeni

Potvrda da službena osoba može biti opomenuta ili isključena tijekom izvođenja
jedanaesteraca.
Pravilo 12 – Prekršaji i nesportsko ponašanje: vratarevo igranje rukom
3. Disciplinske mjere
Onemogućavanje postizanja pogotka ili izgledne prilike za postizanje pogotka
Dodatni tekst
Ukoliko igrač prekršajem igranja rukom onemogući suparničkoj momčadi postizanje
pogotka ili izglednu priliku za postizanje pogotka, mora biti isključen bez obzira gdje
se prekršaj dogodio (osim vratara unutar vlastitog kaznenog prostora).
.

Napomena o prekršajima igranja rukom u Pravilu 12, navedena u odlomku o
onemogućavanju postizanja pogotka ili izgledne prilike za postizanje pogotka, može

Pravilo 12 – Prekršaji i nesportsko ponašanje: napuštanje terena za igru kako bi se
počinio prekršaj protiv vanjskog čimbenika
4. Nastavak igre nakon prekršaja i nesportskog ponašanja
Izmijenjeni tekst
(…)
Ukoliko sudac zaustavi igru zbog prekršaja koji je počinio igrač, na terenu za igru ili
izvan njega, protiv vanjskog čimbenika, igra se nastavlja spuštanjem lopte, osim ako
je dosuđen neizravni slobodni udarac zbog napuštanja terena za igru bez sučevog
odobrenja; neizravni slobodni udarac izvodi se s točke na graničnoj crti gdje je igrač
napustio teren za igru.

Pravilo jasno određuje kako zbog prekršaja protiv vanjskog čimbenika ne može biti
dosuđen slobodni udarac. Međutim, ukoliko igrač napusti teren za igru bez sučevog
odobrenja te potom počini takav prekršaj dok je lopta u igri, dosuđuje se neizravni
slobodni udarac zbog prekršaja napuštanja terena za igru bez sučevog odobrenja, na
točki granične crte gdje je igrač napustio teren za igru.

Pravilo 14 – Kazneni udarac: pozicija vratara
1. Postupak
Izmijenjeni tekst
(…) Kada je lopta udarena, vratar momčadi koja se brani mora barem dijelom jednog stopala
dodirivati gol-crtu, ili biti u liniji s njom, ili iza nje.

Prema prijašnjem tumačenju, vratar je morao barem dio jednog stopala držati na gol-crti ili
iznad nje u trenutku izvođenja kaznenog udarca (ili jedanaesterca). Posljedično, ukoliko je
vratar jedno stopalo držao ispred gol-crte, a drugo iza nje, time je tehnički počinio prekršaj,
premda nije ostvario nikakvu nepoštenu prednost. Tekst je izmijenjen kako bi se izbjeglo
sankcioniranje takve pozicije.
Objašnjenje ove promjene trebalo bi naglasiti kako je u „duhu“ Pravila nogometne igre
zahtijevati od vratara da drži oba stopala na gol-crti ili iznad nje do trenutka izvođenja udarca,
tj. vratar ne može stajati iza (ili ispred) gol-crte.

