SEMINÁŘ ROZHODČÍCH
31.7.2021
Změny a doplňky Pravidel fotbalu FIFA
platné od 1.7.2021 a připomenutí některých
důležitých výkladů k pravidlům
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Pravidlo 12 – PŘESTUPKY A PROVINĚNÍ
Přímý volný kop
Zahrání míče rukou
Připomenutí : Pro účely určení přestupků hraní míče rukou je horní hranice
ruky v linii se spodní částí podpaží (viz. obr.)
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Pravidlo 12 – PŘESTUPKY A PROVINĚNÍ
Přímý volný kop
Zahrání míče rukou
Připomenutí :
➢ Jestliže brankář zahraje míč rukou ve vlastním pokutovém území, když to není
dovoleno, je nařízen nepřímý volný kop, ale neuděluje se žádný disciplinární trest.
➢ Pokud brankář úmyslně hraje míč podruhé při navázání hry (předtím, než se míče
dotkl jiný hráč) a zastaví SSRA , nebo zabránění dosažení branky nebo ZZBM, měl
by být napomenut (ŽK) nebo vyloučen (ČK). To platí i v případě, že druhý dotek
byl rukou/paží, protože přestupkem není hraní rukou, ale „nedovolené' hrání
míče podruhé“ .
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Pravidlo 12 – PŘESTUPKY A PROVINĚNÍ
Zahrání míče rukou
Za hru rukou rozhodčí nebude považovat např. tyto situace:
• míč je nastřelen na ruku, kterou má hráč u těla
• hráč po souboji o míč upadne na míč nebo se po pádu nechtěně dotkne míče rukou
• hráč se po pádu na zem snaží vstát, přitom se rukou opře o zem a míč se zastaví o
jeho ruku
• hráč si instinktivně a reflexivním pohybem chrání před prudce vystřeleným
míčem choulostivou část těla, např. obličej, genitálie, ale i hrudník apod.
• míč se odrazí od ramena hráče
• při vědomém zahrání míče si hráč nastřelí vlastní ruku (zpracovává míč sám sobě)
• od spoluhráče bude ruka zasažena z blízkosti , hráč nemá možnost reagovat
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Pravidlo 12 – PŘESTUPKY A PROVINĚNÍ
Zahrání míče rukou nový text (str.107)
Ne každý kontakt (dotek) míče s rukou/paží hráče je přestupkem.
➢ Je přestupkem, pokud hráč:
• se úmyslně dotkne míče rukou/paží, např. pohybem ruky paže proti míči,dráze letu míče
• se dotkne míče jeho rukou/paží, když ruka/paže zvětšuje nepřirozeně prostor
těla; hráč učinil své tělo nepřirozeně větším,
• tím, že má ruku/paži v takové poloze, hráč riskuje, že jeho ruka/paže bude zasažena
míčem a on bude potrestán
• pokud poloha hráčovi ruky/paže není důsledkem, nebo není ospravedlnitelná vzhledem
k pohybu těla hráče pro danou konkrétní situaci.
➢ Skóruje do soupeřovy branky: (útočník)
• přímo od ruky/paže, i když náhodně, včetně brankáře
• ihned poté, co se míč dotkl jeho ruky nebo paže, i když náhodně
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Pravidlo 12 – PŘESTUPKY A PROVINĚNÍ
Zahrání míče rukou v novém textu má
➢ jednodušší formulaci odráží touhu (potřebu) fotbalu po tom, aby rozhodčí používali
vlastní úsudek (názor) při rozhodnutí o tom, zda poloha ruky/paže odpovídá tomu, co
hráč dělá v konkrétní situaci
➢ znění (pravidla) se zaměřuje na tři hlavní kategorie přestupků:
• úmyslná hra rukou (úmyslné hraní míče rukou)
• neúmyslné hraní míče rukou – nepřirozená poloha (pozice) ruky/paže
• neúmyslné hraní míče rukou – vstřelení branky bezprostředně po náhodném
(neúmyslném) zahrání míče rukou hráčem, který branku vstřelil
➢ neúmyslné (náhodné, nahodilé) zahrání míče rukou spoluhráčem bezprostředně před
dosažením branky, nebo po kterém vznikne možnost dosažení branky, již není
považováno za přestupek
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Hra rukou – 3 hlavní kategorie přestupků
1. Přestupek – úmyslné hraní rukou
• Ruka/paže úmyslně přivodí kontakt s míčem
• Pohybem proti míči
• Pohybem do dráhy míče
2 . Přestupek – neúmyslné hraní rukou - ruka dělá tělo nepřirozeně větším

•
•
•
•

Ruka/paže je v poloze, která není odůvodnitelná pohybem těla hráče v dané situaci
Je zjevně od těla, aby vytvořila větší překážku
Je zjevně nad úro ní ramene
Je na zemi a ruka nepodepírá tělo hráče

3. Přestupek – neúmyslné hraní rukou – hraní míče rukou střelcem branky
• Střelec vstřelí branku přímo rukou/paží, i když neúmyslně
• Střelec vstřelí branku bezprostředně po kontaktu míče s rukou/paží, i když neúmyslném
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Hra rukou – není přestupek v níže uvedených případech
4. Není přestupek – poloha ruky/paže slouží k podpoře při pádu nebo vstávání ze země

5. Není přestupek – ruka nedělá tělo nepřirozeně větším
• Poloha ruky/paže je odůvodnitelná pohybem těla hráče
• Poloha ruky/paže je výsledkem normálního pohybu hráče
• Ruka/paže se pohybuje směrem k tělu, aby se zabránilo kontaktu s míčem

6. Není přestupek – úmyslné hraní jinou částí těla proti sobě
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Hra rukou – není přestupek v níže uvedených případech
7. Není přestupek – hra rukou hráče i např. nataženou paží poté, co míč přišel neočekávaně od spoluhráče

8. Není přestupek – neúmyslná hra rukou spoluhráče střelce branky

9. Není přestupek – neúmyslná hra rukou střelce branky, ke které nedojde bezprostředně před vstřelením branky
nejedná se o přestupek, pokud se po náhodném zahrání rukou míč pohybuje určitou vzdálenost
a nebo před gólem, nebo brankovou možností je několik přihrávek
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Děkuji za pozornost
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