წესებში ცვლილებების მოკლე მიმოხილვა - 2019/20 წწ.
ქვემოთ მოყვანილია წესებში IFAB-ის (წესების საერთაშორისო საბჭო) მიერ
მიღებული ცვლილებებისა და ტექსტის დაზუსტებების მარტივი მონახაზი,
რომელიც ძალაში შედის 2019 წლის 1 ივნისიდან.

წესი 3. მოთამაშეები
 მოთამაშემ, რომელსაც ცვლიან, სათამაშო მოედანი უნდა დატოვოს მოედნის
შემომსაზღვრელი ხაზის უახლოესი ადგილიდან, თუ მსაჯი სხვაგვარად არ
მიუთითებს

წესი 4. მოთამაშეთა ჩაცმულობა
 სათამაშო მაისურის შიგნით ჩასაცმელი მაისური შეიძლება იყოს მრავალ ფერადი ან
მოხატული. აუცილებელია, მისი ფერი ზუსტად ისეთივე იყოს, როგორიც არის
მოკლე მკლავიანი ძირითადი მაისურის სახელოს ფერი

წესი 5. მსაჯი
 მსაჯს არ შეუძლია თამაშის განახლების გადაწყვეტილების შეცვლა, თუ თამაში
წესის დარღვევის შემდეგ (რომელიც არ დაფიქსირდა) უკვე განახლებულია. თუმცა,
გარკვეულ გარემოებებში მსაჯს შეუძლია უჩვენოს ყვითელი/წითელი ბარათი წინა
ინციდენტისათვის
 თუ, მსაჯი ტოვებს მოედანს ვიდეოგადამოწმებისთვის ან მოთამაშეთა მოედანზე
დასაბრუნებლად (მაგალითად, პირველი ტაიმის დასრულების შემდეგ),
გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ შეიძლება იქნას შეცვლილი
 არასათანადო ქცევაში დამნაშავე გუნდის ოფიციალური პირებისათვის შეიძლება
ნაჩვენები იქნას ყვითელი/წითელი ბარათი. თუ, დამნაშავის დადგენა
შეუძლებელია, მაშინ ყვითელ/წითელ ბარათს მიიღებს დამნაშავე გუნდის
ტექნიკურ ზონაში მყოფი გუნდის უფროსი მწვრთნელი
 თუ, დანიშნულია 11 მ დარტყმა - დარტყმის შემსრულებელი მოთამაშე შეიძლება
შემოწმდეს დაზიანებაზე ან მიიღოს სამედიცინო დახმარება, შემდეგ დარჩეს
მოედანზე და შეასრულოს 11 მ დარტყმა

წესი 7. მატჩის ხანგრძლივობა
 მოთამაშეთა უსაფრთოების მიზნით შეჯიბრების დებულებით შესაძლებელია
გამოიყოს დრო სითხეების მისაღებად. მაგალითად, მაღალი ტენიანობის დროს
შესვენება - „გასაგრილებლად“, რათა სხეულის ტემპერატურა შემცირდეს - დრო 1,5
წუთიდან 3 წუთამდე; ეს დრო განსხვავდება სითხეების დასალევად გამოყოფილი
დროისაგან.
,,დეჰიდრატაციისათვის“ - სითხეების დასალევად, მაქსიმუმ ერთი წუთი. რაც უნდა
დაემატოს თამაშის ძირითად დროს

წესი 8. თამაშის დაწყება და განახლება
 გუნდს, რომელიც მოიგებს კენჭისყრას, შეუძლია აირჩიოს თამაშის დაწყება საწყისი
დარტყმით ან კარი, რომელსაც შეუტევს თამაშის პირველ ნახევარში

 ,,სადავო ბურთი’’ - ბურთი დაგდებული იქნება მეკარისთვის (თუ, თამაში გაჩერდა
საჯარიმო მოედანში) ან იმ გუნდის ერთი მოთამაშისთვის, რომელიც ბოლოს შეეხო
ბურთს, ბურთზე ბოლო შეხების ადგილას; ყველა დანარჩენი მოთამაშე (ორივე
გუნდის) უნდა იმყოფებოდეს არანაკლებ 4 მ (4,5 იარდი) მანძილის დაშორებით

წესი 9. ბურთი თამაშში და თამაშს გარეთ
 გათამაშდება „სადავო ბურთი“ - თუ, ბურთი შეეხება მსაჯს (ან მატჩის სხვა
ოფიციალურ პირს) და ამ მიზეზით ბურთი გადის კარში, იცვლება ბურთის
მფლობელი ან იწყება შეტევა საწინააღმდეგო მხარეს

წესი 10. მატჩის შედეგის განსაზღვრა
 მეკარეს არ შეუძლია მეტოქის კარში გოლის გატანა - ხელით ბურთის სროლით

წესი 12. წესების დარღვევა და უდისციპლინო საქციელი
 ბურთზე ხელით თამაშთან დაკავშირებული წესი გადაწერილი იქნა უფრო მეტი
სიცხადისთვის/თანმიმდევრობისთვის - ნათელი განმარტებით. თუ როდის უნდა
იქნას (ან არ უნდა იქნას) დასჯილი ბურთზე „არა განზრახ“ ხელით თამაში
 დადასტურება, რომ მეკარის მიერ საკუთარ საჯარიმო მოედანში ბურთზე ხელით
„აკრძალული“ თამაში არ ისჯება ყვითელი/წითელი ბარათით
 თუ, საკუთარი თანაგუნდელის მიერ ბურთის შემოგდების (აუტი) ან გამიზნული
პასის შემდეგ მეკარე წარუმატებლად ურტყავს ან ცდილობს დაარტყას ბურთი
ფეხით მისი თამაშში შეყვანის მიზნით, მას შემდეგ შეუძლია ბურთის ხელში აღება
 მსაჯს შეუძლია ყვითელი/წითელი ბარათის ჩვენების დაყოვნება თამაშის შემდგომ
გაჩერებამდე. თუ გუნდი, რომლის წინააღმდეგაც დაარღვიეს წესი, ასრულებს
სწრაფ საჯარიმო დარტყმას და ქმნის გოლის გატანის შესაძლებლობას
 ყვითელი ბარათი გატანილი გოლის „აკრძალული“ სახით ზეიმისთვის ძალაშია იმ
შემთხვევაშიც, თუ გოლი იქნა გაუქმებული
 დაზუსტდა დარღვევების სია, რომლის დროსაც გუნდის ოფიციალურ პირს მიეცემა
სიტყვიერი გაფრთხილები/ყვითელი ბარათი/წითელი ბარათი
 ყველა სიტყვიერი დარღვევა ისჯება თავისუფალი დარტყმით
 საგნისთვის ფეხის დარტყმა ისჯება იმგვარადვე, როგორც საგნის სროლა

წესი 13. საჯარიმო და თავისუფალი დარტყმები
 როგორც კი თავისუფალი დარტყმა შესრულებულია, მსაჯს შეუძლია შეწყვიტოს
თავისუფალი დარტყმის მანიშნებელი სიგნალის ჩვენება მაღლა აწეული ხელით.
თუ ნათელია, რომ გოლი უშუალოდ თავისუფალი დარტყმიდან არ გავა კარში.
(მაგალითად, ,,თამაშგარე მდგომარეობის“ გამო დანიშნული თავისუფალი
დარტყმის უმეტეს შემთხვევებში)
 საჯარიმო და თავისუფალი დარტყმისას, რომელსაც გუნდი ასრულებს საკუთარი
საჯარიმო მოედნის ფარგლებიდან - ბურთი თამაშშია, როდესაც მასზე მოხდა
დარტყმა ფეხით და ბურთი აშკარად მოძრაობს; არ არის აუცილებელი ბურთმა
დატოვოს საჯარიმო მოედნის ფარგლები
 თუ, დამცველმა გუნდმა დააყენა არანაკლებ 3 მოთამაშისგან შემდგარი „ცოცხალი
კედელი“, შემტევი გუნდის ყველა მოთამაშე უნდა იმყოფებოდეს ,,კედლიდან“

არანაკლებ 1 მ მანძილზე; ,,ცოცხალ კედელში“ შეღწევის შემთხვევაში დაინიშნება
თავისუფალი დარტყმა დამცველი გუნდის სასარგებლოდ

წესი 14. 11 მ დარტყმა
 11 მ დარტყმისას კარის ბოძები, ძელი და ბადე არ უნდა მოძრაობდნენ და მეკარე არ
უნდა ეხებოდეს მათ
 11 მ დარტყმისას მეკარის ერთი ფეხის ნაწილი მაინც უნდა იმყოფებოდეს კარის
ხაზზე ან მის გასწვრივ; მეკარე არ უნდა დადგეს კარის ხაზს უკან
 თუ, დარღვევა მოხდება მსაჯის მიერ 11 მ დარტყმის შესასრულებლად სიგნალის
მიცემის შემდეგ, მაგრამ დარტყმა ჯერ არ შესრულებულა, ის უნდა შესრულდეს მას
შემდეგ, როცა ნებისმიერი ყვითელი/წითელი ბარათი იქნება ნაჩვენები

წესი 15. ბურთის შემოგდება
 მეტოქეები უნდა იმყოფებოდნენ არანაკლებ 2 მ მანძილზე გვერდითი ხაზის იმ
წერტილიდან, საიდანაც ხდება ბურთის შემოგდება (აუტი). მათ შორის იმ
შემთხვევაშიც, თუ ბურთის შემომგდები დაშორებულია გვერდით ხაზს

წესი 16. კარიდან დარტყმა
 კარიდან დარტყმის შემდეგ ბურთი თამაშშია, როდესაც ბურთზე მოხდა ფეხით
დარტყმა და იგი აშკარად მოძრაობს; აუცილებელი არ არის ბურთმა დატოვოს
საჯარიმო მოედნის ფარგლები
VAR- მსაჯის ვიდეო ასისტენტი - პროტოკოლი
მატჩის მიმდინარეობის შემცვლელი გადაწყვეტილებები/ინციდენტები, რომლებიც
ექვემდებარებიან გადამოწმებას - ,,ნათელი/აშკარა შეცდომის“ ან გამოტოვებული
,,სერიოზული“ ინციდენტის შემთხვევაში, არის შემდეგი:
ა. გოლი გავიდა/არ გავიდა
-

შემტევი გუნდის მიერ ჩადენილი დარღვევა საგოლე შეტევის განვითარებისას ან
გოლის გატანისას (ხელით თამაში, წესის დარღვევა, თამაშგარე და ა.შ.)

-

ბურთი თამაშის გარეთ, გოლის გატანამდე

-

გოლი გავიდა/გოლი არ გავიდა, გადაწყვეტილებები

-

მეკარის ან 11 მ დარტყმის შემსრულებელი მოთამაშის მიერ ჩადენილი დარღვევა
11მ დარტყმის შესრულებისას, თავდამსხმელის ან დამცველის შეღწევა საჯარიმო
მოედანში 11მ დარტყმის შესრულებამდე, რომლებიც უშუალოდ ჩაერთნენ
თამაშში. როცა, ბურთი აისხლიტა კარის ბოძისაგან, ძელისაგან ან მეკარისაგან
ბ. 11 მ დარტყმა არის/11 მ დარტყმა არ არის

-

შემტევი გუნდის მიერ ჩადენილი დარღვევა შეტევის განვითარებისას 11 მ-ის
ინციდენტამდე (ბურთზე ხელით თამაში, წესების დარღვევა, თამაშგარე და ა.შ,)

-

ბურთი თამაშის გარეთ 11 მ-ის ინციდენტამდე
დარღვევის ადგილი (საჯარიმო მოედანში ან მის გარეთ)
11 მ დარტყმა არასწორად არის დანიშნული
დარღვევა, რომელიც ისჯება 11 მ დარტყმით არ არის დასჯილი

წესებში ყველა ცვლილების დეტალები 2019/20 წწ
(წესების თანმიმდევრობით)
ქვემოთ მოყვანილია ყველა ცვლილება წესებში, რომლებიც მიღებულია 2018/19
წლების გამოცემის შემდეგ.

წესი 3 - მოთამაშეები
3.შეცვლის პროცედურა
შეცვლილი ტექსტი
ძირითადი შემადგენლობის მოთამაშის შეცვლისას სათადარიგო მოთამაშით,
აუცილებელია შემდეგი პირობების დაცვა:
● შესაცვლელი მოთამაშე:
 იღებს მსაჯის ნებართვას დატოვოს სათამაშო მოედანი, თუ უკვე არ იმყოფება
მის ფარგლებს მიღმა და ტოვებს მოედანს შემომსაზღვრელი ხაზის უახლოესი
წერტილიდან. თუ მსაჯი არ მიუთითებს, რომ მოთამაშემ მოედანი შეიძლება
დატოვოს უშუალოდ და დაუყოვნებლივ შუა ხაზთან ან სხვა ადგილიდან (მაგ.
უსაფრთხოების ან ტრავმის გამო)
 მოთამაშე, რომელიც უნდა შეიცვალოს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ წავიდეს
ტექნიკურ ზონაში ან გასახდელში და ის ვეღარ მიიღებს მონაწილეობას იმავე
მატჩში, თუ უკუშეცვლები არ არის ნებადართული
განმარტება
იმისათვის, რომ შეწყდეს შესაცვლელი მოთამაშის მიერ დროის „გაყვანა“ მოედნიდან
ნელა გასვლით შუა ხაზთან, მოთამაშე მოედნიდან უნდა გავიდეს უახლოეს
წერტილთან (როგორც ტრავმის დროს). თუ, მსაჯი არ მიუთითებს სხვაგვარად.
მაგალითად, თუ მოთამაშეს სწრაფად შეუძლია გასვლა შუა ხაზთან, არსებობს
უსაფრთხოების საკითხები ან მოთამაშე გაყავთ საკაცით. მოთამაშე დაუყოვნებლივ
უნდა წავიდეს ტექნიკურ ზონაში ან გასახდელში, სათადარიგოებთან,
მაყურებლებთან ან მატჩის ოფიციალურ პირებთან გართულებების თავიდან
ასაცილებლად. მოთამაშე, რომელიც არღვევს თამაშის სულისკვეთებას დასჯილი
უნდა იყოს არასპორტული საქციელისთვის. მაგალითად, თამაშის განახლების
დაყოვნებისათვის.

წესი 4 - მოთამაშეთა ეკიპირება
3.ფერები
დამატებული ტექსტი
შიდა მაისური უნდა იყოს:
● ერთი ფერის, რომელიც არის მაისურის სახელოს ძირითადი ფერის ან
● მოხატული/იმ ფერით, რომელიც ზუსტად იმეორებს მაისურის სახელოს ფერს
განმარტება

მწარმოებლებს ეხლა შეუძლიათ დაამზადონ მოხატული შიდა მაისურები, რომელთა
სახელოები ისეთივეა, როგორც ძირითადი მაისურის სახელო; ეს დაშვებული უნდა
იყოს, ვინაიდან დაეხმარება მატჩის ოფიციალურ პირებს გადაწყვეტილებების
გამოტანაში.
4. სხვა ჩაცმულობა
ეფექტურობის კონტროლის ელექტრონული სისტემები (EPTS)
განმარტება
გარდამავალი პერიოდი მთავრდება 2019 წლის 1 ივნისს.

წესი 5 - მსაჯი
2.მსაჯის გადაწყვეტილებები
შეცვლილი ტექსტი
მსაჯს არ შეუძლია შეცვალოს თამაშის განახლების გადაწყვეტილება, როდესაც
მიხვდება, რომ ის მცდარია ან სხვა რომელიმე მატჩის ოფიციალური პირის რჩევის
საფუძველზე, თუ თამაში უკვე განახლებულია ან მსაჯმა მისცა თამაშის პირველი ან
მეორე ტაიმის დამთავრების ნიშანი (დამატებითი დროის ჩათვლით) და დატოვა
სათამაშო მოედანი ან შეწყვიტა მატჩი. თუმცა, თუ ტაიმის დასრულებისას მსაჯი
გადის სათამაშო მოედნიდან და მიდის მსაჯის ვიდეოგადამოწმების ზონაში, ან
მიუთითებს მოთამაშეებს, რომ დაბრუნდნენ სათამაშო მოედანზე, ეს არ ზღუდავს
გადაწყვეტილების შეცვლის შესაძლებლობას იმ ინციდენტისთვის, რომელსაც
ადგილი ჰქონდა ტაიმის დასრულებამდე.
12.3 წესში და VAR-ის პროტოკოლში აღწერილის გარდა, თამაშის განახლების შემდეგ
სადისციპლინო სანქცია შესაძლოა იქნას გამოტანილი, თუ მატჩის რომელიმე
ოფიციალურმა პირმა განსაზღვრა დარღვევა და შეეცადა ეს ეცნობებინა მსაჯისთვის
თამაშის განახლებამდე; სანქციასთან დაკავშირებული განახლება არ იქნება
გამოყენებული.
განმარტება
● თუ ტაიმის დასრულებისას მსაჯი მიდის ვიდეოგადამოწმების ზონაში ან
მიუთითებს მოთამაშეებს, რომ დაბრუნდნენ სათამაშო მოედანზე, „გადამოწმება“
და გადაწყვეტილება შეიძლება იქნას შეცვლილი, თუ დარღვევას ადგილი ჰქონდა
ტაიმის დასრულებამდე
● ხანდახან, მატჩის ოფიციალური პირი ანიშნებს/აცნობებს ყვითელი/წითელი
ბარათით დასჯად დარღვევას (მაგ. მსაჯის ასისტენტი ალმით აღნიშნავს
ძალადობრივ ქმედებას, როდესაც ბურთისთვის ბრძოლა არ არის), მაგრამ მსაჯი
ვერ ხედავს/არ ესმის ასისტენტის ნიშანი/ინფორმაცია. ვიდრე თამაში არ
განახლდება, მსაჯს ჯერ კიდევ შეუძლია სადისციპლინო სანქციის გამოტანა,
თუმცა დარღვევასთან დაკავშირებული განახლება არ გამოიყენება

3.უფლებები და მოვალეობები
სადისციპლინო სანქცია
დამატებული ტექსტი
მსაჯი:
● მიიღებს ზომებს გუნდების ოფიციალური პირების მიმართ, რომლებიც
უპასუხისმგებლოდ იქცევიან, სიტყვიერად გააფრთხილებს ან უჩვენებს ყვითელ
ბარათს გასაფრთხილებლად ან წითელ ბარათს სათამაშო მოედნიდან და მისი
შემოგარენიდან, მათ შორის ტექნიკური ზონიდან გასაძევებლად; დასჯის გუნდის
სამედიცინო პერსონალს, რომელიც ჩაიდენს ისეთ დარღვევას, რომელიც
იმსახურებს გაძევებას, შეიძლება დარჩეს, თუ (...)
განმარტება
ექსპერიმენტი ყვითელი/წითელი ბარათების გამოყენებით გუნდის ოფიციალური
პირების მიმართ არასათანადო ქცევისთვის წარმატებული იყო და წარმოაჩინა ბევრი
სარგებელი ყველა დონეზე. მათ შორის ახალგაზრდა მსაჯებისთვის, რომლებიც უნდა
გაუმკლავდნენ „რთულ“, უფროსი ასაკის მწვრთნელებს. თუ, დამნაშავე ვერ იქნა
გამოვლენილი, გუნდის უფროსი ოფიციალური პირი (როგორც წესი მთავარი
მწვრთნელი) ტექნიკურ ზონაში მიიღებს ყვითელ/წითელ ბარათს (როგორც პირი,
რომელიც პასუხისმგებელია გუნდის დანარჩენი ოფიციალური პირების ქცევაზე).
3.უფლებები და მოვალეობები
ტრავმირებული მოთამაშეები
დამატებული ტექსტი
● არ შეიძლება დაშავებული მოთამაშის მკურნალობა სათამაშო მოედანზე (...).
სათამაშო მოედნის დატოვების შესახებ მოთხოვნიდან გამონაკლისი არის,
როდესაც:
დანიშნულია 11 მ დარტყმა და ტრავმირებული მოთამაშე არის 11 მ დარტყმის
შემსრულებელი
განმარტება
არასამართლიანია, როდესაც 11 მ დარტყმის შემსრულებელ მოთამაშეს სჭირდება
შემოწმება/მკურნალობა, იძულებულია დატოვოს მოედანი და ვერ შეასრულოს
დარტყმა.

წესი 7 - მატჩის ხანგრძლივობა
3. დამატებული დრო
შეცვლილი ტექსტი
მსაჯი ორივე ტაიმს დაუმატებს იმ დროს, რაც დაიკარგა:

● შეჯიბრების დებულებით დაშვებული სამედიცინო შესვენებებისთვის,
მაგალითად, „სითხეების დასალევად“ (რაც არ უნდა აღემატებოდეს ერთ წუთს) და
“გასაგრილებლად“ (90 წამიდან სამ წუთამდე)
განმარტება
მოთამაშეთა უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე შეჯიბრების წესებმა
შესაძლოა დაუშვას, ამინდის გარკვეულ პირობებში (მაგ. მაღალი ტენიანობა და
ტემპერატურა), შესვენება „გასაგრილებლად“ (90 წამიდან 3 წუთამდე), რათა სხეულის
ტემპერატურა შემცირდეს; ეს შესვენებები განსხვავდება „სითხეების დასალევად“
გამოყოფილი შესვენებებისგან (მაქსიმუმ ერთი წუთი), რაც განკუთვნილია
დეჰიდრატაციისათვის.

წესი 8 - თამაშის დაწყება და განახლება
1. საწყისი დარტყმა
პროცედურა
შეცვლილი ტექსტი
● გუნდი, რომელიც მოიგებს კენჭისყრას, ირჩევს რომელ კარს შეუტიოს მატჩის
პირველ ტაიმში ან შეასრულოს საწყისი დარტყმა
● ზემოთ მოყვანილიდან გამომდინარე, მათი მეტოქეები შეასრულებენ საწყის
დარტყმას ან გადაწყვეტენ, თუ რომელ კარს შეუტიონ პირველ ტაიმში
● გუნდი, რომელმაც გადაწყვიტა, თუ რომელ კარს შეუტიოს პირველ ტაიმში,
შეასრულებს საწყის დარტყმას მატჩის მეორე ტაიმის დასაწყებად
განმარტება
წესების ბოლო ცვლილებებმა საწყისი დარტყმა გახადა უფრო დინამიური
(მაგალითად, გოლი შესაძლოა გატანილი იქნას უშუალოდ საწყისი დარტყმიდან). ასე
რომ, კაპიტნები, რომლებიც იგებენ კენჭისყრას, ხშირად ითხოვენ საწყისი დარტყმის
შესრულებას.
1. საწყისი დარტყმა
დარღვევები და სანქციები
შეცვლილი ტექსტი
თუ, საწყისი დარტყმის შემსრულებელი მოთამაშე ხელმეორედ შეეხება ბურთს,
ვიდრე მას სხვა მოთამაშე შეეხო, დაინიშნება თავისუფალი დარტყმა, ხოლო
დარღვევისთვის - ბურთზე ხელით თამაშით, დაინიშნება საჯარიმო დარტყმა.
განმარტება
ცვლილება შესაბამისობაში უნდა იყოს მე-12 წესში ბურთზე ხელით თამაშთან
დაკავშირებული ტექსტის ცვლილებასთან.
2.“სადავო ბურთი“
პროცედურა
ახალი ტექსტი

● ბურთი დაგდებული იქნება დამცველი გუნდის მეკარისთვის მის საჯარიმო
მოედანში, თუ თამაში გაჩერებული იქნა, როდესაც:
 ბურთი იმყოფებოდა საჯარიმო მოედანში ან
 ბურთზე ბოლო შეხება მოხდა საჯარიმო მოედანში
● ყველა დანარჩენ შემთხვევაში მსაჯი დააგდებს ბურთს იმ გუნდის ერთი
მოთამაშისთვის, რომელიც ბოლოს შეეხო ბურთს. იმ ადგილას, სადაც მოხდა შეხება (მოთამაშე, უცხო პირი ან, როგორც ეს აღწერილია მე-9.1 წესში, მატჩის ოფიციალური
პირი)
● ყველა დანარჩენი მოთამაშე (ორივე გუნდის) უნდა იმყოფებოდეს ბურთიდან
არანაკლებ 4 მ (4.5 იარდი) მანძილზე, ვიდრე ის თამაშში შევა.
ბურთი თამაშშია, როდესაც ის შეეხება მიწას
განმარტება
,,სადავო ბურთის“ გათამაშები ამჟამინდელი პროცედურა ხშირად იწვევს თამაშის
„ხელოვნურ“ განახლებას, რაც გამოიხატება წესის არასამართლიან „გამოყენებაში“
(მაგ. ბურთის დარტყმა მოედნის მიღმა ბურთის შემოგდებისთვის, მოედნის მეტოქის
ნახევრის სიღრმეში) ან აგრესიულ დაპირისპირებაში. ბურთის დაბრუნება იმ
გუნდისთვის, რომელიც ბოლოს შეეხო ბურთს, აღადგენს იმას, რაც „დაკარგული“
იქნა თამაშის გაჩერებისას. გარდა საჯარიმო მოედნისა, სადაც უფრო მარტივია
ბურთი დაუბრუნდეს მეკარეს. გუნდის მიერ არასამართლიანი უპირატესობის
მიღების თავიდან ასაცილებლად ყველა მოთამაშე, გარდა ბურთის მიმღები
მოთამაშისა, უნდა იმყოფებოდეს არანაკლებ 4 მ (4.5 იარდი) მანძილის დაშორებით.

წესი 9 - ბურთი თამაშში და თამაშის გარეთ
1.ბურთი თამაშის გარეთ
შეცვლილი ტექსტი
ბურთი თამაშიდან გასულია, როდესაც:
● (...)
● ის ეხება მატჩის ოფიციალურ პირს, რჩება სათამაშო მოედანზე და:
 გუნდი იწყებს იმედისმომცემ შეტევას ან
 ბურთი უშუალოდ გადის კარში ან
 იცვლება ბურთის მფლობელი გუნდი
ყველა ამ შემთხვევაში თამაში განახლდება „სადავო ბურთით“.
განმარტება
შეიძლება უაღრესად არასამართლიანი იყოს, თუ გუნდი მიიღებს უპირატესობას ან
გაიტანს გოლს იმის გამო, რომ ბურთი მოხვდა მატჩის ოფიციალურ პირს,
განსაკუთრებით მსაჯს.
2. ბურთი თამაშში
შეცვლილი ტექსტი

ყველა სხვა დროს ბურთი თამაშშია, როდესაც ის ეხება მატჩის ოფიციალურ პირს ან
როდესაც ის აისხლიტება კარის ბოძისგან, ძელისგან ან კუთხური ალმის ძელაკისაგან
და რჩება სათამაშო მოედანზე.
განმარტება
გარდა მე-9.1 წესში აღწერილისა, ბურთი თამაშშია, როდესაც ის ეხება მატჩის
ოფიციალურ პირს.

წესი 10- მატჩის შედეგის განსაზღვრა
1. გატანილი გოლი
შეცვლილი ტექსტი
გოლი გატანილია, (...), იმ პირობით, რომ მანამდე გოლის გამტანმა გუნდმა არ
დაარღვია თამაშის წესები.
თუ, მეკარე უშუალოდ ხელით შეაგდებს ბურთს მეტოქის კარში, ინიშნება კარიდან
დარტყმა.
განმარტება
ცვლილება შესაბამისობაში უნდა იყოს მე-12 წესში ბურთზე ხელით თამაშთან
დაკავშირებული ტექსტის ცვლილებასთან.

წესი 12 - წესების დარღვევები და უდისციპლინო საქციელი
1. საჯარიმო დარტყმა
შეცვლილი ტექსტი
● დარღვევა ბურთზე ხელით თამაშით (გარდა მეკარისა მის საჯარიმო მოედანში)
განმარტება
ცვლილება შესაბამისობაში უნდა იყოს მე-12 წესში ბურთზე ხელით თამაშთან
დაკავშირებული ტექსტის ცვლილებასთან.
1. საჯარიმო დარტყმა
ბურთზე ხელით თამაში
შეცვლილი ტექსტი
დარღვევაა, თუ მოთამაშე:
● განზრახ ეხება ბურთს მისი ხელით/მკლავით, მათ შორის ხელის/მკლავის
მოძრაობით ბურთისკენ
● ეუფლება/აკონტროლებს ბურთს მას შემდეგ, რაც ის შეეხო მის ხელს/მკლავს და
შემდეგ:
 გაიტანს მას მეტოქის კარში
 ქმნის გოლის გატანის შესაძლებლობას
● გაიტანს მას მეტოქის კარში უშუალოდ ხელით/მკლავით, თუნდაც შემთხვევით,
მათ შორის მეკარის მიერ
როგორც წესი, დარღვევაა, თუ მოთამაშე:

● ეხება ბურთს მისი ხელით/მკლავით, როდესაც:
 ხელი/მკლავი მის სხეულს ხდის არაბუნებრივად დიდს
 ხელი/მკლავი არის მისი მხრის დონის ზევით/მიღმა (იმ შემთხვევის გარდა,
როდესაც მოთამაშე თამაშობს ბურთზე, რომელიც შემდეგ ეხება მის
ხელს/მკლავს)
ზემოთ მოყვანილი დარღვევები ვრცელდება იმ შემთხვევებზეც, თუ ბურთი ეხება
მოთამაშის ხელს/მკლავს უშუალოდ სხვა რომელიმე მოთამაშის თავიდან ან
სხეულიდან (მათ შორის ფეხიდან), რომელიც იმყოფება ახლოს.
ზემოთ მოყვანილი დარღვევების გამოკლებით, როგორც წესი, არ არის დარღვევა, თუ
ბურთი ეხება მოთამაშის ხელს/მკლავს:
 უშუალოდ მოთამაშის საკუთარი თავიდან ან სხეულიდან (მათ შორის ფეხიდან)
 უშუალოდ სხვა რომელიმე მოთამაშის თავიდან ან სხეულიდან (მათ შორის
ფეხიდან), რომელიც იმყოფება ახლოს
 თუ ხელი/მკლავი არის სხეულთან ახლოს და არ ხდის სხეულს არაბუნებრივად
დიდს
 როდესაც მოთამაშე ეცემა და ხელი/მკლავი არის სხეულსა და მიწას შორის
სხეულის მხარდასაჭერად და არ არის გაშლილი სხეულიდან გვერდით ან ზევით
განმარტება
უფრო მეტი სიცხადეა საჭირო ბურთზე ხელით თამაშისთვის, განსაკუთრებით იმ
შემთხვევებისთვის, როდესაც „არაგანზრახ“ ხელით თამაში წარმოადგენს დარღვევას.
ცვლილებები ტექსტში ეყრდნობა რამდენიმე პრინციპს:
 ფეხბურთისთვის მიუღებელია ხელით/მკლავით გატანილი გოლი (თუნდაც
შემთხვევით)
 ფეხბურთი ელის, რომ მოთამაშე იქნება დასჯილი ხელით თამაშისთვის, თუ ის
ეუფლება/აკონტროლებს ბურთს მისი ხელიდან/მკლავიდან და იღებს უდიდეს
უპირატესობას. მაგალითად, გააქვს გოლი ან ქმნის გოლის გატანის შესაძლებლობას
 მოთამაშისთვის ბუნებრივია დაიხმაროს მისი ხელი/მკლავი სხეულსა და მიწას
შორის დავარდნისას (წაქცევისას) სხეულის მხარდასაჭერად
 ხელის/მკლავის მდებარეობა მხრის სიმაღლის ზევით იშვიათად არის „ბუნებრივი“
და მოთამაშე „რისკზე მიდის“, როდესაც ხელი/მკლავი აქვს ამ მდებარეობაში, მათ
შორის როდესაც მიწაზე გაცურდება
 თუ, ბურთი მოძრაობს მოთამაშის სხეულიდან ან სხვა მოთამაშიდან (ნებისმიერი
გუნდის), რომელიც ახლოს იმყოფება ხელთან/მკლავთან, ხშირად შეუძლებელია
ბურთთან კონტაქტის აცილება.
1. საჯარიმო დარტყმა
ბურთზე ხელით თამაში
შეცვლილი ტექსტი

მეკარეზე ვრცელდება საკუთარი საჯარიმო მოედნის ფარგლებს მიღმა ბურთზე
ხელით თამაშის ისეთივე შეზღუდვები, როგორიც სხვა ნებისმიერ მოთამაშეზე.
თუ, მეკარე ხელით თამაშობს ბურთზე საკუთარ საჯარიმო მოედანში, როდესაც არა
აქვს ამის უფლება, ინიშნება თავისუფალი დარტყმა, თუმცა სადისციპლინო სანქციის
გარეშე.
განმარტება
მეკარეებს არ შეუძლიათ ხელით ითამაშონ ბურთზე საკუთარ საჯარიმო მოედანში
თანაგუნდელის მიერ ბურთის შემოგდებიდან (აუტი) ან გამიზნული გადაცემიდან, ან
ბურთის ხელიდან გაშვების შემდეგ. თუ, ისინი გააკეთებენ ამას, დაინიშნება
თავისუფალი დარტყმა და რაიმე სხვა, „აკრძალული“ ბურთზე ხელით თამაში არ
იწვევს რაიმე სადისციპლინო სანქციას. თუნდაც, თუ ის აჩერებს იმედისმომცემ
შეტევას ან აკარგვინებს გოლს ან გოლის გატანის აშკარა შესაძლებლობას.
2. თავისუფალი დარტყმა
შეცვლილი ტექსტი
თავისუფალი დარტყმა დაინიშნება, თუ მეკარე საკუთარ საჯარიმო მოედანში
ჩაიდენს ქვემოთ მოყვანილი დარღვევებიდან რომელიმეს:
● ხელით/მკლავით აკონტროლებს ბურთს ექვს წამზე მეტ ხანს, ვიდრე გაუშვებს მას
ხელიდან
● ხელით/მკლავით შეეხება ბურთს მას შემდეგ, რაც გაუშვებს მას ხელიდან და ბურთს
არ შეხებია სხვა მოთამაშე
● ხელით/მკლავით ეხება ბურთს - გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეკარემ აშკარად
დაარტყა ან ეცადა დაერტყა ბურთი ფეხით, მისი თამაშში შეყვანის მიზნით - მას
შემდეგ, რაც:
● მისი თანაგუნდელი ფეხით განზრახ მიაწოდებს მას ბურთს
● მისი თანაგუნდელი ბურთს მიაწოდებს მას უშუალოდ ბურთის გვერდითი
ხაზიდან შემოგდებით (აუტი)
განმარტება
● სიტყვა „მკლავის“ ჩართვა თანმიმდევრულია წესების სხვა ნაწილებთან, რომლებიც
დაკავშირებულია ბურთზე ხელით თამაშთან
● როდესაც, მეკარე ფეხით აშკარად ურტყავს ან ცდილობს დაარტყას ბურთი თამაშში
შესაყვანად, ის აჩვენებს, რომ არა აქვს განზრახვა ითამაშოს ბურთზე ხელით. ასე
რომ, თუ ბურთის „თამაშში შეყვანა“ წარუმატებელია, მეკარეს შემდეგ შეუძლია
შეეხოს ბურთს ხელით წესის დარღვევის ჩადენის გარეშე.
3. სადისციპლინო სანქცია
შეცვლილი ტექსტი

თუ, მატჩის დასაწყისში სათამაშო მოედანზე შესვლამდე მოთამაშე ან გუნდის
ოფიციალური პირი ჩაიდენს დარღვევას, რომელიც იმსახურებს გაძევებას, მსაჯს
გააჩნია უფლება არ დაუშვას მოთამაშე ან მატჩის ოფიციალური პირი მატჩში
მონაწილეობის მისაღებად (იხ. მე-3 წესი); მსაჯი შეადგენს პატაკს სხვა რაიმე
უდისციპლინო საქციელის შესახებ.
მოთამაშე ან მატჩის ოფიციალური პირი, რომელიც სათამაშო მოედანზე ან მის
ფარგლებს მიღმა ჩაიდენს ისეთ დარღვევას, რომელიც იმსახურებს გაფრთხილებას ან
გაძევებას, დასჯილი იქნება დარღვევის შესაბამისად.
წითელი ან ყვითელი ბარათის ჩვენება შეიძლება მხოლოდ მოთამაშის, სათადარიგო
მოთამაშის, შეცვლილი მოთამაშის ან გუნდის ოფიციალური პირისთვის.
განმარტება
წითელი და ყვითელი ბარათების ჩვენება ეხლა შესაძლებელია მატჩის ოფიციალური
პირებისთვის (იხ. წესი 5).
3. სადისციპლინო სანქცია
თამაშის განახლების დაყოვნება ბარათის საჩვენებლად
დამატებული ტექსტი
როგორც კი, მსაჯი გადაწყვეტს გააფრთხილოს ან გააძევოს მოთამაშე, თამაში არ
შეიძლება განახლდეს, ვიდრე სანქცია არ იქნება გამოტანილი. თუ, არა დამნაშავე
გუნდი სწრაფად არ ასრულებს საჯარიმო ან თავისუფალ დარტყმას, არა აქვს გოლის
გატანის აშკარა შესაძლებლობა და მსაჯს არ დაუწყია სადისციპლინო სანქციის
პროცედურა. სანქცია გამოტანილი იქნება თამაშის შემდგომი გაჩერებისას; თუ,
დარღვევა წარმოადგენდა მეტოქე გუნდისთვის გოლის გატანის აშკარა
შესაძლებლობის წართმევას, მოთამაშე იქნება გაფრთხილებული.
განმარტება
დროდადრო, შეტევა ჩერდება გაფრთხილებით ან გაძევებით დასჯადი დარღვევით
და შემტევი გუნდი ასრულებს სწრაფ საჯარიმო დარტყმას, რაც აღადგენს
„დაკარგულ“ შეტევას; აშკარად „არასამართლიანია“, თუ ეს ახალი შეტევა
გაჩერებულია ყვითელი/წითელი ბარათის საჩვენებლად. თუმცა, თუ მსაჯმა მიიპყრო
დამრღვევი გუნდის ყურადღება ყვითელი/წითელი ბარათის ჩვენების პროცედურით,
სწრაფი საჯარიმო დარტყმის შესრულება არ არის ნებადართული. გოლის გატანის
აშკარა შესაძლებლობის დაკარგვის დარღვევისთვის მოთამაშე იქნება
გაფრთხილებული და არა გაძევებული, ვინაიდან შეტევა განახლდა (როგორც
უპირატესობის გამოყენებისას გოლის გატანის აშკარა შესაძლებლობის წართმევის
დარღვევისთვის).
3. სადისციპლინო სანქცია
დარღვევები, რომლებიც ისჯება გაფრთხილებით
გატანილი გოლის საზეიმო აღნიშვნა

დამატებული ტექსტი
მოთამაშე უნდა იყოს გაფრთხილებული, თუნდაც გატანილი გოლი იქნას
გაუქმებული, თუ ის:
(...)
განმარტება
გაფრთხილებები გატანილი გოლის არასათანადო ზეიმისას ძალაშია, თუნდაც გოლი
გაუქმებული იქნას, რადგან ზემოქმედება (უსაფრთხოება, თამაშის იმიჯი და ა.შ.)
ისეთივეა, თუნდაც გოლი ჩათვლილი ყოფილიყო.
3. სადისციპლინო სანქცია
დარღვევები, რომლებიც ისჯება გაძევებით
შეცვლილი ტექსტი
მოთამაშე, სათადარიგო მოთამაშე ან შეცვლილი მოთამაშე გაძევებული იქნება, თუ ის
ჩაიდენს ქვემოთ მოყვანილი დარღვევებიდან რომელიმეს:
● ბურთზე ხელით თამაშით - დარღვევით (მეკარის გარდა მის საჯარიმო მოედანში)
მეტოქეს ართმევს გოლს ან გოლის გატანის აშკარა შესაძლებლობას
განმარტება
ცვლილება შესაბამისობაში უნდა იყოს მე-12 წესში ბურთზე ხელით თამაშთან
დაკავშირებული ტექსტის ცვლილებასთან.
3. სადისციპლინო სანქცია
გოლის გატანის აშკარა შესაძლებლობის წართმევა
შეცვლილი ტექსტი
როდესაც მოთამაშე ართმევს მეტოქეს გოლს ან გოლის გატანის აშკარა
შესაძლებლობას, წესის დარღვევით - ბურთზე ხელით თამაშით, ის იქნება
გაძევებული, სადაც არ უნდა მოხდეს დარღვევა.
განმარტება
ცვლილება შესაბამისობაში უნდა იყოს მე-12 წესში ბურთზე ხელით თამაშთან
დაკავშირებული ტექსტის ცვლილებასთან.
3. სადისციპლინო სანქცია
გუნდის ოფიციალური პირები
დამატებული ტექსტი
იქ, სადაც ჩადენილია დარღვევა და დამნაშავის გამოვლენა ვერ ხერხდება, ტექნიკურ
ზონაში მყოფი გუნდის უფროსი მწვრთნელი მიიღებს სანქციას.
სიტყვიერი გაფრთხილება
ქვემოთ მოყვანილმა დარღვევებმა, როგორც წესი, უნდა გამოიწვიოს სიტყვიერი
გაფრთხილება; გამეორებულმა ან ძალიან აშკარა დარღვევებმა უნდა გამოიწვიოს
გაფრთხილება ან გაძევება:
● სათამაშო მოედანზე შესვლა პატივისცემის/არაკონფრონტაციული ფორმით

● მატჩის ოფიციალურ პირთან თანამშრომლობის იგნორირება. მაგალითად, მსაჯის
ასისტენტის ან სათადარიგო მსაჯის ინსტრუქციის/მოთხოვნის შეუსრულებლობა
● გადაწყვეტილებასთან მცირე/დაბალი დონის უთანხმოება (სიტყვით ან
მოქმედებით)
● დროდადრო ტექნიკური ზონის საზღვრების დატოვება, სხვა რაიმე დარღვევის
ჩადენის გარეშე
გაფრთხილება
გაფრთხილებით დასჯადი დარღვევებია (თუმცა ამით არ შემოიფარგლება):
● ტექნიკური ზონის ფარგლების აშკარად/მუდმივად არ დაცვა
● საკუთარი გუნდის მიერ თამაშის განახლების დაყოვნება
● მეტოქე გუნდის ტექნიკურ ზონაში განზრახ შესვლა (არაკონფრონტაციულად)
● უთანხმოების გამოხატვა სიტყვით ან მოქმედებით, მათ შორის:
 სასმელი ბოთლების ან სხვა საგნების სროლა/ფეხის დარტყმა
 ჟესტიკულაცია, რომელიც აჩვენებეს აშკარა უპატივცემულობას მატჩის
ოფიციალური პირების მიმართ, მაგალითად, სარკასტული ტაში და სხვა
● მსაჯის ვიდეოგადამოწმების ზონაში (RRA) შესვლა
● გადაჭარბებულად/მუდმივად ჟესტიკულაციით მეტოქისათვის წითელი ან
ყვითელი ბარათის ჩვენების მოთხოვნა
● გადაჭარბებულად სატელევიზიო (TV) ნიშნის ჩვენება მსაჯის ვიდეოასისტენტის
(VAR) მიერ “გადამოწმებისთვის”
● ჟესტიკულირება ან მოქმედება გამომწვევი ან აღმგზნები ფორმით
● მუდმივი მიუღებელი ქცევა (მათ შორის გამეორებული დარღვევები სიტყვიერი
გაფრთხილებით)
● თამაშის მიმართ უპატივცემულობის ჩვენება
გაძევება
გაძევებით დასჯადი დარღვევებია (თუმცა ამით არ შემოიფარგლება):
● მეტოქე გუნდის მიერ თამაშის განახლების დაყოვნება, მაგ. ბურთის დაჭერა, სხვა
მიმართულებით ბურთის დარტყმა, მოთამაშის მოძრაობისათვის ხელის შეშლა
● ტექნიკური ზონის განზრახ დატოვებით:
 უთანხმოების ან პროტესტის ჩვენება მატჩის ოფიციალური პირის მიმართ
 გამომწვევი და აღმგზნები ფორმით მოქმედება
● აგრესიული ან კონფრონტაციული ფორმით მეტოქის ტექნიკურ ზონაში შესვლა
● სათამაშო მოედანზე საგნის განზრახ სროლა/ფეხის დარტყმა
● სათამაშო მოედანზე შესვლა:
 მატჩის ოფიციალურ პირთან კონფრონტაციის მიზნით (მათ შორის შესვენებისას
და მატჩის დასრულებისას)

 თამაშისთვის, მეტოქე მოთამაშისთვის ან მატჩის ოფიციალური პირისთვის
ხელის შეშლის მიზნით
● ვიდეო სამუშაო ოთახში (VOR) შესვლა
● ფიზიკური ან აგრესიული ქცევა (მათ შორის შეფურთხება ან კბენა) მეტოქე გუნდის
მოთამაშის, სათადარიგოს, გუნდის ოფიციალური პირის, მატჩის ოფიციალური
პირის, მაყურებლის ან სხვა რომელიმე პირის (მაგ. ბურთის მომტანები,
უსაფრთხოების ან საშეჯიბრო ოფიციალური პირები და ა.შ.) მიმართ
● იმავე მატჩში მეორე ყვითელი ბარათის მიღება
● შეურაცხმყოფელი, დამამცირებელი ან უცენზურო გამოთქმების და/ან ჟესტების
გამოყენება
●აკრძალული ელექტრონული ან საკომუნიკაციო მოწყობილობების გამოყენება და/ან
აკრძალული ელექტრონული ან საკომუნიკაციო მოწყობილობების გამოყენების
შედეგად არასათანადო ფორმით ქცევა
● ძალადობრივი ქმედება
განმარტება
გუნდის ოფიციალური პირების უდისციპლინო საქციელისთვის ყვითელი/წითელი
ბარათების სწორი გამოყენება მხარდაჭერილი იქნება სიტყვიერი
გაფრთხილებით/ყვითელი ბარათით/წითელი ბარათით დასჯადი ძირითადი
დარღვევების ჩართვით წესებში.
4. თამაშის განახლება წესების დარღვევებისა და უდისციპლინო საქციელის შემდეგ
შეცვლილი ტექსტი
● თუ, ბურთი თამაშშია და მოთამაშე ჩაიდენს ფიზიკურ დარღვევას სათამაშო
მოედანზე:
● მეტოქის წინააღმდეგ - თავისუფალი, საჯარიმო ან 11 მ დარტყმა
● თანაგუნდელის, სათადარიგო მოთამაშის, შეცვლილი ან გაძევებული
მოთამაშის, გუნდის ოფიციალური პირის ან მატჩის ოფიციალური პირის
წინააღმდეგ - საჯარიმო დარტყმა ან 11 მ დარტყმა
● ნებისმიერი სხვა პირის წინააღმდეგ - „სადავო ბურთის“ გდება
ყველა სიტყვიერი დარღვევა ისჯება თავისუფალი დარტყმით.
განმარტება
ფიზიკური დარღვევებისთვის თამაშის განსხვავებული განახლებების დადასტურება;
ყველა სიტყვიერი დარღვევა, თუნდაც მიმართული მატჩის ოფიციალური პირის
წინააღმდეგ, ისჯება თავისუფალი დარტყმით.
4. თამაშის განახლება წესების დარღვევებისა და უდისციპლინო საქციელის შემდეგ
დამატებული ტექსტი
თუ, დარღვევა ჩადენილია სათამაშო მოედნის გარეთ მოთამაშის მიერ საკუთარი
გუნდის მოთამაშის, სათადარიგო მოთამაშის, შეცვლილი მოთამაშის ან გუნდის
ოფიციალური პირის წინააღმდეგ - თამაში განახლდება თავისუფალი დარტყმით

მოედნის შემომსაზღვრელი ხაზის იმ წერტილიდან, რომელიც უახლოესია
დარღვევის ადგილთან.
განმარტება
იმის დაზუსტება, რომ დარღვევა ჩადენილი უნდა იქნას მოთამაშის მიერ საკუთარი
გუნდის მოთამაშის, ან მისი გუნდის ერთ-ერთი ოფიციალური პირის, სათადარიგო
მოთამაშის წინააღმდეგ (და ა.შ.), რათა დაინიშნოს თავისუფალი დარტყმა.
4. თამაშის განახლება წესების დარღვევებისა და უდისციპლინო საქციელის შემდეგ
შეცვლილი ტექსტი
თუ, სათამაშო მოედანზე ან მის გარეთ მყოფი მოთამაშე ესვრის ან ფეხს
დაარტყავს/ესვრის საგანს (სათამაშო ბურთის გარდა) მეტოქე მოთამაშეს, ან ესვრის ან
დაარტყავს ფეხს საგანს (მათ შორის ბურთს) მეტოქეს, შეცვლილ, სათადარიგო ან
გაძევებულ მოთამაშეს, გუნდის ოფიციალურ პირს, მატჩის ოფიციალურ პირს ან
სათამაშო ბურთს, თამაში განახლდება საჯარიმო დარტყმით (...)
განმარტება
ვინმესთვის ან ბურთისთვის ან საგნისთვის ფეხით განზრახ დარტყმა ისჯება
იმგვარადვე, როგორც საგნის სროლა.

წესი 13 - საჯარიმო და თავისუფალი დარტყმები
1. დარტყმის სახეობები
თავისუფალი დარტყმის სიგნალი
დამატებული ტექსტი
მსაჯი ანიშნებს თავისუფალ დარტყმას თავს ზევით ხელის აწევით; ეს ნიშანი
შენარჩუნებული უნდა იყოს, ვიდრე დარტყმა შესრულდება და ბურთი შეეხება
რომელიმე მოთამაშეს, გავა თამაშიდან ან ნათელია, რომ გოლი არ გავა უშუალოდ
თავისუფალი დარტყმიდან.
განმარტება
ბევრი თავისუფალი დარტყმა სრულდება ძალიან შორს მეტოქის კარიდან, საიდანაც
ნაკლები შანსია გოლი პირდაპირ იქნას გატანილი (მაგალითად, თავისუფალი
დარყმები თამაშგარისთვის); ამ შემთხვევებში, მსაჯს სჭირდება ხელის სიგნალის
შენარჩუნება მხოლოდ დარტყმის შესრულებისას, ვინაიდან სირბილი და ამავე დროს
სიგნალის ჩვენება არ არის ადვილი.
2. პროცედურა
შეცვლილი ტექსტი
● დარღვევა, რომლისთვისაც ინიშნება საჯარიმო ან თავისაუფალი დარტყმა და
მოთამაშე მსაჯის ნებართვის გარეშე შემოდის სათამაშო მოედანზე, ბრუნდება
სათამაშო მოედანზე ან გადის მოედნიდან - შესრულდება იმ ადგილიდან, სადაც
იმყოფებოდა ბურთი თამაშის გაჩერების მომენტში. თუმცა, თუ, იგი ჩაიდენს

დარღვევას სათამაშო მოედნის გარეთ, თამაში განახლდება საჯარიმო ან
თავისუფალი დარტყმით მოედნის შემომსაზღვრელი ხაზის იმ ადგილიდან,
რომელიც უახლოესია დარღვევის ადგილთან; საჯარიმო დარტყმით დასჯადი
დარღვევებისთვის ინიშნება 11 მ დარტყმა, თუ ეს ხდება დამრღვევის საჯარიმო
მოედანში
განმარტება
ტექსტი შეცვლილია წესების სხვა ნაწილებთან შესაბამისობის მიზნით.
2. პროცედურა
შეცვლილი ტექსტი
ბურთი:
● თამაშშია, როდესაც მასზე მოხდა ფეხით დარტყმა და ბურთი აშკარად მოძრაობს.
განმარტება
გაამართლა ექსპერიმენტმა, როდესაც დამცველი გუნდის მიერ თავისუფალი ან
საჯარიმო დარტყმის შესრულებისას საკუთარ საჯარიმო მოედანში - ბურთი
თამაშშია, როგორც კი მასზე მოხდა ფეხით დარტყმა და ის აშკარად მოძრაობს.
აუცილებელი არ არის ბურთმა დატოვოს საჯარიმო მოედანი, ამან შექმნა თამაშის
უფრო სწრაფი და კონსტრუქციული განახლების შანსი. მეტოქეები უნდა დარჩნენ
საჯარიმო მოედნის გარეთ და ბურთიდან 9.15 მ მანძილზე ბურთის თამაშში
შესვლამდე. იგივე ცვლილება განხორციელებულია კარიდან დარტყმისათვის (იხ.
წესი 16).
2. პროცედურა
დამატებული ტექსტი
ვიდრე ბურთი თამაშში არ არის, ყველა მეტოქე უნდა იმყოფებოდეს:
● არა ნაკლებ 9.15 მ (10 იარდი) მანძილზე ბურთიდან, გარდა იმ შემთხვევისა (....)
როდესაც ისინი იმყოფებიან საკუთარი კარის ხაზზე ბოძებს შორის
● საჯარიმო მოედნის გარეთ, საჯარიმო და თავისუფალი დარტყმებისას, როდესაც
დარტყმა სრულდება მეტოქის საჯარიმო მოედნის ფარგლებიდან
როდესაც სამი ან მეტი დამცველი გუნდი მოთამაშეებისგან ქმნის „ცოცხალ კედელს“,
შემტევი გუნდის ყველა მოთამაშე უნდა დარჩეს არანაკლებ 1 მ (1 იარდი) მანძილზე
„კედლიდან“ ბურთის თამაშში შესვლამდე.
განმარტება
თავდამსხმელები, რომლებიც საჯარიმო ან თავისუფალი დარტყმებისას დამცველი
გუნდის „ცოცხალ კედელთან“ ძალიან ახლოს ან „კედელში“ დგანან, ხშირად იწვევენ
მართვის პრობლემებს ან დროის კარგვას. არ არსებობს ლეგიტიმური ტაქტიკური
დასაბუთება თავდამსხმელებისთვის, რომ იყვნენ „კედელში“ და მათი იქ ყოფნა
წინააღმდეგობაშია „თამაშის სულისკვეთებასთან“ და ხშირად აზიანებს თამაშის
იმიჯს.

3. დარღვევები და სანქციები
2. დარღვევები და სანქციები
დამატებული ტექსტი (1-ლი პარაგრაფის შემდეგ)
(...) თამაშის განახლების დაყოვნებისთვის.
თუ, საჯარიმო ან თავისუფალი დარყმის შესრულებისას შემტევი გუნდის მოთამაშე 1
მ (1 იარდი) მანძილზე უფრო ახლოს იმყოფება დამცველი გუნდის სამი ან მეტი
მოთამაშისაგან შექმნილი „ ცოცხალი კედლიდან“, დაინიშნება თავისუფალი
დარტყმა დამცველი გუნდის სასარგებლოდ
განმარტება
განახლების დადასტურება, თუ შემტევი მოთამაშე შეაღწევს „კედლიდან“ 1 მ-ის
ფარგლებში.
3. დარღვევები და სანქციები
შეცვლილი ტექსტი
თუ, დამცველი გუნდის მიერ საჯარიმო ან თავისუფალი დარტყმა სრულდება
საკუთარ საჯარიმო მოედანში და რომელიმე მეტოქე იმყოფება საჯარიმო მოედნის
ფარგლებში (...) ეხება ან იბრძვის ბურთისთვის, ვიდრე ის თამაშში შევა, საჯარიმო ან
თავისუფალი დარტყმა გამეორდება.
განმარტება
ზემოთ მოყვანილი სიტუაციისთვის განახლების დადასტურება.
3. დარღვევები და სანქციები
შეცვლილი ტექსტი
თუ, ბურთის თამაშში შესვლის შემდეგ ბურთის დამრტყმელი მოთამაშე ხელმეორედ
შეეხება ბურთს, ვიდრე მას სხვა რომელიმე მოთამაშე შეეხებოდა, დაინიშნება
თავისუფალი დარტყმა; თუ დამრტყმელი მოთამაშე ჩაიდენს დარღვევას ბურთზე
ხელით თამაშით:
განმარტება
ზემოთ მოყვანილი სიტუაციისთვის განახლების დადასტურება.

წესი 14 – 11 მ დარტყმა
1. პროცედურა
დამატებული ტექსტი
ბურთი უძრავად უნდა იყოს მოთავსებული 11 მ ნიშნულზე და კარის ბოძები, ძელი
და ბადე არ უნდა მოძრაობდნენ.
(...)
დარტყმის შესრულებამდე მეკარე უნდა დარჩეს კარის ხაზზე, პირისახით 11 მ-ის
დარტყმის შემსრულებისაკენ და ბოძებს შორის. კარის ბოძებზე, ძელზე ან კარის
ბადეზე შეხების გარეშე.

(...)
11 მ დარტყმის შემსრულებელმა მოთამაშემ ბურთი უნდა დაარტყას წინ; ქუსლით
ბურთზე თამაშში შეყვანა დასაშვებია, იმ პირობით, რომ ბურთი მოძრაობს წინ.
11 მ დარტყმის შემსრულებლის მიერ ბურთზე ფეხის დარტყმისას, დამცველი
გუნდის მეკარის ერთი ტერფის ნაწილი მაინც უნდა ეხებოდეს კარის ხაზს ან კარის
ხაზთან ერთ ხაზზე უნდა იყოს.
განმარტება
● მსაჯმა არ უნდა მისცეს ნიშანი 11 მ დარტყმის შესასრულებლად, თუ მეკარე ეხება
კარის ბოძებს, ძელს ან ბადეს, ან თუ ისინი მოძრაობენ. მაგალითად, მეკარემ დაარტყა
ფეხი/შეარყია ისინი.
● მეკარეებს არა აქვთ უფლება დადგნენ კარის ხაზის წინ ან უკან. კარის ხაზთან
მხოლოდ ერთი ტერფის შეხების უფლების მიცემა მეკარისთვის (ან, თუ ხტება
ზევით, ერთ ხაზზე კარის ხაზთან), როდესაც 11 მ დარტყმა სრულდება, არის უფრო
პრაქტიკული მიდგომა. ვინაიდან, უფრო ადვილია იმის დადგენა, მეკარის ორივე
ტერფი არის თუ არ არის კარის ხაზზე. თუ, დამრტყმელს შეუძლია გამორბენისას
„შეყოვნება“, მაშინ საფუძვლიანია, რომ მეკარეს შეეძლოს ერთი ნაბიჯის გაკეთება
დარტყმის გამოცნობის მიზნით.
2. დარღვევები და სანქციები
დამატებული ტექსტი
მას შემდეგ, რაც მსაჯი მისცემს ნიშანს 11 მ დარტყმის შესასრულებლად, დარტყმა
უნდა შესრულდეს; თუ ის არ შესრულდა მსაჯს შეუძლია სადისციპლინო სანქციის
გამოტანა, ვიდრე კვლავ მისცემს ნიშანს 11 მ დარტყმის შესასრულებლად.
განმარტება
თუ, მას შემდეგ, რაც მსაჯმა მისცა ნიშანი 11 მ დარტყმის შესასრულებლად, მაგრამ
დარტყმა არ შესრულდა, თავისუფალი ან საჯარიმო დარტყმა არ შეიძლება იქნას
დანიშნული, ვინაიდან ბურთი არ იქნა თამაშში შეყვანილი; აუცილებელი
სადისციპლინო სანქცია ჯერ კიდევ შესაძლებელია იქნას გამოტანილი.
2. დარღვევები და სანქციები
შეცვლილი ტექსტი
● დარტყმის შემსრულებელი მოთამაშე ეხება ბურთს ხელმეორედ, ვიდრე ის შეეხო
სხვა რომელიმე მოთამაშეს:
 დაინიშნება თავისუფალი დარტყმა (ან საჯარიმო დარტყმა დარღვევისთვის
ბურთზე ხელით თამაშის გამო)
განმარტება
ცვლილება შესაბამისობაში უნდა იყოს მე-12 წესში ბურთზე ხელით თამაშთან
დაკავშირებული ტექსტის ცვლილებასთან.

წესი 15 – ბურთის შემოგდება
1. პროცედურა
შეცვლილი ტექსტი
ყველა მეტოქე უნდა იმყოფებოდეს არანაკლებ 2 მ (2 იარდი) მანძილზე იმ
ადგილიდან გვერდით ხაზზე, საიდნაც უნდა მოხდეს ბურთის შემოგდება (აუტი)
განმარტება
ეს აღწერს სიტუაციას, სადაც მოთამაშე ასრულებს შემოგდებას (აუტი) გარკვეული
მანძილის მოშორებით გვერდითი ხაზიდან.
2. დარღვევები და სანქციები
შეცვლილი ტექსტი
თუ, ბურთის თამაშში შესვლის შემდეგ ბურთის შემომგდები მოთამაშე ხელმეორედ
შეეხება ბურთს, ვიდრე მას შეეხო სხვა რომელიმე მოთამაშე, დაინიშნება
თავისუფალი დარტყმა; თუ ბურთის შემომგდები მოთამაშე ჩაიდენს დარღვევას
ბურთზე ხელით თამაშით:
განმარტება
ცვლილება შესაბამისობაში უნდა იყოს მე-12 წესში ბურთზე ხელით თამაშთან
დაკავშირებული ტექსტის ცვლილებასთან.

წესი 16 – კარიდან დარტყმა
1. პროცედურა
შეცვლილი ტექსტი
● ბურთი თამაშშია, როდესაც მასზე მოხდა დარტყმა ფეხით და იგი აშკარად
მოძრაობს
განმარტება
ექსპერიმენტმა, როდესაც დამცველი გუნდის მიერ კარიდან დარტყმის
შესრულებისას ბურთი თამაშშია, როგორც კი მასზე მოხდა ფეხით დარტყმა და არ
არის აუცილებელი ბურთმა დატოვოს საჯარიმო მოედანი, შექმნა თამაშის უფრო
სწრაფი/ კონსტრუქციული განახლების შესაძლებლობა. მეტოქეები უნდა დარჩნენ
საჯარიმო მოედნის გარეთ ბურთის თამაშში შესვლამდე. ამან შეამცირა
„დაკარგული/გაყვანილი“ დრო. მათ შორის, როდესაც მცველი განზრახ თამაშობს
ბურთზე, ვიდრე ის დატოვებს საჯარიმო მოედანს. იცის რა, რომ ყველაფერი რაც
მოხდება არის - კარიდან დარტყმა იქნება გამეორებული.
მეტოქეები უნდა დარჩნენ საჯარიმო მოედნის გარეთ ბურთის თამაშში შესვლამდე.
2. დარღვევები და სანქციები
განმარტება
იხილე ზევით (წესი 16.1)

2. დარღვევები და სანქციები
შეცვლილი ტექსტი
თუ, ბურთის თამაშში შესვლის შემდეგ ბურთის დამრტყმელი მოთამაშე ხელმეორედ
ეხება ბურთს, ვიდრე მას შეეხო სხვა რომელიმე მოთამაშე, დაინიშნება თავისუფალი
დარტყმა; თუ ბურთის დამრტყმელი მოთამაშე ჩაიდენს დარღვევას ბურთზე ხელით
თამაშით (...)
განმარტება
ცვლილება შესაბამისობაში უნდა იყოს მე-12 წესში ბურთზე ხელით თამაშთან
დაკავშირებული ტექსტის ცვლილებასთან.
2. დარღვევები და სანქციები
შეცვლილი ტექსტი
თუ, კარიდან დარტყმის შესრულებისას ნებისმიერი მეტოქე იმყოფება საჯარიმო
მოედანში იმის გამო, რომ მათ არ ჰქონდათ დრო მის დასატოვებლად, მსაჯი
გააგრძელებს თამაშს.
თუ, მეტოქე იმყოფება საჯარიმო მოედანში (...) ეხება ბურთს ან იბრძვის
ბურთისთვის, მანამდე ვიდრე ის თამაშშია, კარიდან დარტყმა მეორდება.
განმარტება
მსაჯის მოქმედების დადასტურება, როდესაც მეტოქე იმყოფება საჯარიმო მოედანში
კარიდან დარტყმის შესრულებისას.

წესი 17 – კუთხური დარტყმა
2. დარღვევები და სანქციები
შეცვლილი ტექსტი
თუ, ბურთის თამაშში შესვლის შემდეგ დარტყმის შემსრულებელი ხელმეორედ ეხება
ბურთს, ვიდრე მას შეეხო სხვა რომელიმე მოთამაშე, ინიშნება თავისუფალი დარტყმა;
თუ დამრტყმელი ჩაიდენს დარღვევას ბურთზე ხელით თამაშით (...)
განმარტება
ცვლილება შესაბამისობაში უნდა იყოს მე-12 წესში ბურთზე ხელით თამაშთან
დაკავშირებული ტექსტის ცვლილებასთან.

მსაჯის ვიდეო ასისტენტის (VAR) პროტოკოლი
მატჩის მიმდინარეობის შემცვლელი გადაწყვეტილებები/ინციდენტები, რომლებიც
ექვემდებარებიან გადამოწმებას
გადაწყვეტილებების/ინციდენტების კატეგორიები, რომლებიც შესაძლოა
„გადამოწმდეს“ „ნათელი ან აშკარა შეცდომის“ ან „სერიოზული გამოტოვებული
ინციდენტის“ შემთხვევაში, არის შემდეგი:
ა. გოლი გატანილია/გოლი არ არის გატანილი

 შემტევი გუნდის მიერ ჩადენილი დარღვევა საგოლე შეტევის განვითარებისას ან
გოლის გატანისას (ხელით თამაში, წესის დარღვევა, თამაშგარე და ა.შ.)
 ბურთი თამაშის გარეთ გოლის გატანამდე
 გოლი გატანილია/გოლი არ არის გატანილი გადაწყვეტილებები
 მეკარის და/ან დამრტყმელის მიერ ჩადენილი დარღვევა 11 მ დარტყმის
შესრულებისას, ან შემტევის ან მცველის შეღწევა საჯარიმო მოედანში, რომლებიც
უშუალოდ ჩაერთნენ თამაშში, თუ 11 მ დარტყმა აისხლიტება კარის ბოძისგან,
ძელისგან ან მეკარისგან
ბ. 11 მ დარტყმა არის/11 მ დარტყმა არ არის
 შემტევი გუნდის მიერ ჩადენილი დარღვევა შეტევის განვითარებისას 11 მ - ის
ინციდენტამდე (ბურთზე ხელით თამაში, წესების დარღვევა, თამაშგარე და ა.შ.)
 ბურთი თამაშის გარეთ 11 მ-იანის ინციდენტამდე
 დარღვევის ადგილი (საჯარიმო მოედანში ან მის გარეთ)
 11 მ დარტყმა არასწორად არის დანიშნული
 დარღვევა, რომელიც ისჯება 11 მ დარტყმით, არ არის დასჯილი
განმარტება
ტექსტი გამარტივებულია და პუნქტები წანაცვლებულია, ვინაიდან დარღვევები 11 მ
დარტყმის შესრულებისას წარმოადგენს გოლი გატანილია/გოლი არ არის გატანილი
კატეგორიის ინციდენტებს.
პროცედურები
თავდაპირველი გადაწყვეტილება
შეცვლილი ტექსტი
მსაჯის ასისტენტი აყოვნებს ალმის აწევას რაიმე დარღვევისთვის. მან უნდა ასწიოს
ალამი მაშინ როცა, შემტევი გუნდი გაიტანს გოლს, დაინიშნება 11 მ დარტყმა,
საჯარიმო ან თავისუფალი დარტყმა, კუთხური დარტყმა ან ბურთის შემოგდება, ან
გრძელდება ბურთის ფლობა, ან მას შემდეგ, როცა პირველადი შეტევა დასრულდა;
ყველა სხვა სიტუაციაში, თამაშის წესების მოთხოვნებიდან ან თამაშის
განვითარებიდან გამომდინარე, მსაჯის ასისტენტმა უნდა გადაწყვიტოს ასწიოს თუ
არა ალამი.
განმარტება
იმის დაზუსტება, თუ როდის უნდა ასწიოს მსაჯის ასისტენტმა ალამი „დაყოვნებით“
ძალიან ახლო გადაწყვეტილებისათვის.
პროცედურები
შემოწმება
შეცვლილი ტექსტი
VAR-ს შეუძლია კადრების „შემოწმება“ ნორმალურ და/ან შენელებულ სიჩქარეზე, (…)
ან იმის გადასაწყვეტად, იყო თუ არა დარღვევა ბურთზე ხელით თამაშით

გადამოწმება
შეცვლილი ტექსტი
 სუბიექტური გადაწყვეტილებებისთვის, როგორიც არის ორთაბრძოლისას
დარღვევის ინტენსივობა, ხელის შეშლა თამაშგარისას, ხელით თამაშის
მოსაზრებებისთვის, „მოედანზე გადამოწმება“ (OFR) ხშირად უკეთესია
(…)
 მსაჯს შეუძლია მოითხოვოს განსხვავებული (…) ან იმის გადასაწყვეტად, იყო თუ
არა დარღვევა ბურთზე ხელით თამაშით
განმარტება
ცვლილება შესაბამისობაში უნდა იყოს მე-12 წესში ბურთზე ხელით თამაშთან
დაკავშირებული ტექსტის ცვლილებასთან.
მოთამაშეები, სათადარიგო მოთამაშეები და გუნდის ოფიციალური პირები
შეცვლილი ტექსტი
 მოთამაშე/სათადარიგო მოთამაშე/შეცვლილი მოთამაშე/გუნდის ოფიციალური
პირი, რომელიც გადამეტებულად აჩვენებს „სატელევიზიო სიგნალს“ ან შედის
RRA-ში, იქნება გაფრთხილებული
 მოთამაშე/სათადარიგო მოთამაშე/შეცვლილი მოთამაშე/გუნდის ოფიციალური
პირი, რომელიც შედის VOR-ში, იქნება გაძევებული.
განმარტება
მითითება ყვითელ/წითელ ბარათებზე გუნდის ოფიციალური პირებისთვის მე-5 და
მე-12 წესებში ცვლილებების შემდეგ.

