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ZMENY A DOPLNKY PRAVIDIEL FUTBALU 2016/2017  
a 

 iné významné rozhodnutia vykonané Medzinárodným výborom pre pravidlá (IFAB)  
 
 

130. Výročné valné zasadnutie Medzinárodného výboru pre pravidlá (IFAB) sa konalo 
dňa 5. marca 2016 v Cardiffe. Zmeny v Pravidlách futbalu, ktoré boli schválené na 
tomto zasadnutí, ako aj všetky ostatné významné rozhodnutia, sú uvedené nižšie. 
Podrobnosti sú k dispozícii na www.theifab.com. 
 

1. Revízia Pravidiel futbalu 2016/2017 
 
Na výročnom valnom zasadnutí bola schválená komplexná revízia Pravidiel futbalu, 
ktorú vykonala Technická subkomisia IFAB. Toto je najrozsiahlejšia revízia Pravidiel 
futbalu v 130-ročnej histórii IFAB.	Uvedomujeme si, že preklad novej knihy Pravidiel 
futbalu a príprava vzdelávacích materiálov prinesie veľa práce pre národné futbalové 
zväzy. Ako asistenciu pri tomto procese, majte na pamäti nasledujúce: 

• Anglická verzia úplného znenia Pravidiel futbalu 2016-17 bude prístupná od 
11. apríla na www.theifab.com .Táto verzia je prístupná k stiahnutiu. Ku koncu 
mesiaca máj bude online prístupná aj verzia vo francúzskom, španielskom 
a nemeckom jazyku.  

• anglické znenie 17 pravidiel bude k dispozícii vo formáte, ktorý umožňuje 
„kopírovanie a vkladanie“ výhradne pre účely prekladu a na prípravu 
vzdelávacích materiálov. 

• aktualizovaná verzia zmien v Pravidlách futbalu prezentovaná na zasadnutí 
rozhodcovských inštruktorov FIFA v Seville vo februári tohto roku je k 
dispozícii on-line a to pre vzdelávacie účely. 
 

Hlavným dôvodom revízie Pravidiel futbalu bolo urobiť ich prístupnejšími a 
zrozumiteľnejšími pre každého vo futbale a pre zvýšenie dôslednosti ich 
porozumenia, interpretácie a aplikácie. IFAB je presvedčený, že revidované Pravidlá 
futbalu posilnia rozhodovanie a futbal ako taký na všetkých úrovniach tejto hry vo 
svete. Ak máte akékoľvek otázky ohľadne Pravidiel futbalu, prosíme o ich zaslanie 
prostredníctvom emailom na adresu: lawenquiries@theifab.com. 
 
 
 

 



K tomuto cirluláru je priložený formulár, ktorého prostredníctvom si môžete objednať 
kópie Pravidiel futbalu 2016-17 v knižnej podobe (v anglickom, španielskom, 
francúzskom a nemeckom jazyku). Ako zvyčajne, zašleme vám do konca mája tohto 
roku tlačené kópie Pravidiel futbalu v knižnej podobe: 

• päť kópií pre potreby vašej asociácie 
• jednu kópiu pre každého vášho FIFA rozhodcu a FIFA asistenta rozhodcu, ktorí 

sú na listine FIFA 2016 
 

Ak si prajete objednať ďalšie kópie, použite k tomu prosím priložený formulár. Preto, 
aby boli tieto revidované Pravidlá futbalu široko dostupné, je možné dodať ďalšie 
kópie za cenu 3,-CHF/kópia (bez balného/poštovného). K tomu, aby IFAB mohol 
vyprodukovať zodpovedajúci počet kópií, žiadame vás, aby ste skompletizovali 
a vrátili vyplnený, priložený formulár emailom na adresu: order@theifab.com alebo 
faxom na číslo: + 41 44 245 1887 najneskôr do 29. apríla 2016. 
 
Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie: Zmarenie jasnej 
gólovej príležitosti 
Jedna z najdôležitejších zmien v pravidlách je revízia znenia/charakteristiky 
priestupku vo vnútri pokutového územia, ktorým je zmarená jasná gólová príležitosť. 
Keďže nariadenie pokutového kopu účinne nahrádza zmarenú jasnú gólovú 
príležitosť, priestupok vo vnútri pokutového územia, pri ktorom sa hráč pokúša hrať 
s loptou alebo napáda súpera v súboji o loptu, bude odteraz trestaný napomenutím 
ŽK a nie vylúčením z hry ČK. Aby však bolo zachované fair-play, zakázaná hra rukou, 
držanie, sotenie, ťahanie alebo priestupky pri ktorých sa obranca nepokúša hrať 
s loptou prípadne nemá možnosť hrať s loptou, budú sa aj ďalej považovať za 
priestupky na vylúčenie z hry ČK. 
Výročné valne zasadnutie IFAB schválilo vyššie uvedené znenie a vplyv tejto zmeny 
bude posúdený na výročnom valnom zasadnutí IFAB v roku 2018. 
 
„Zmarenie dosiahnutia gólu alebo jasnej gólovej príležitosti 
Ak hráč zmarí súperovmu družstvu možnosť dosiahnuť gól alebo jasnú gólovú 
príležitosť zakázanou, úmyselnou hrou rukou, hráč bude vylúčený z hry ČK bez 
ohľadu na miesto, kde sa priesstupok stal. 
Ak sa brániaci hráč v jeho vlastnom pokutovom území dopustí voči súperovi 
priestupku, ktorým zmarí súperovi jasnú gólovú príležitosť a rozhodca nariadi 
pokutový kop, vinník bude napomenutý ŽK okrem prípadov ak : 

• sa jedná o priestupok zakázaného držania, ťahania alebo sotenia alebo 
• sa vinník nepokúša hrať s loptou alebo nemá možnosť pri napádaní hrať 

s loptou alebo 
• sa jedná o jeden z priestupkov, za ktorý sa udeľuje ČK bez ohľadu nato na 

ktorom mieste hracej plochy sa stal (napríklad: surová hra, HNS a podobne) 
Pri všetkých vyššie uvedených okolnostiach je hráč vylúčený z hry ČK“. 



 
Prezentácia tejto témy, vrátane ukážok jasných príkladov interpretácie nového 
znenia, bude čoskoro prístupná pre stiahnutie na www.theifab.com . 
 
2. Aplikácia spôsobu trestania priestupkov 

Bolo schválené pokračovanie UEFA experimentu zahrňujúceho použitie/využívanie 
„aplikácie spôsobu trestania priestupkov“ v mládežníckych rozvojových stretnutiach 
(Youth development matches) pre nasledujúci tretí rok. UEFA bude požadovať 
poskytnutie ďalších informácií tak, aby mohlo byť urobené rozhodnutie na výročnom 
valnom zasadnutí v roku 2017 (Poznámka: pre vysvetlenie jedná sa napríklad 
o udelenie bielej karty, ktoru je hráč vylúčený z hry na 10 minút a podobne). 
 

3. Štvrté striedanie v predĺženom hracom čase 
Na základe množstva dotazov z národných asociácií a konfederácií, IFAB rozhodol 
umožniť experimenty so štvrtým striedaním v predĺženom hracom čase 
v stretnutiach, ktoré sa hrajú vyraďovacím spôsobom a v predĺženom hracom čase 
(napríklad o 2x15 minút) sa rozhoduje o víťazovi stretnutia. Organizátori súťaže by 
sa mali kontaktovať s IFAB ohľadne ďalších informácií v takom prípade, ak chcú 
aplikovať toto povolenie v systéme ich turnaja (ov)/súťaží. 
 

4.  Elektronické a pozorovacie (sledovacie) systémy (EPTS) 
Bola predložená aktualizácia a tiež dohodnuté, že ďalšia práca by mala byť 
vykonávaná za účelom zavedenia určitých noriem/štandardov a programu kvality. 
 

5. „Trojnásobné potrestanie“ 
Bolo schválené nové znenie Pravidla 12 týkajúce sa priestupkov brániaceho družstva 
vo vnútri ich pokutového územia, ktorými je zmarená jasná gólová príležitosť (viď 
vyššie  bod 1. Revízia Pravidiel futbalu 2016-2017). 
 

6. Video asistencia pre rozhodcov 
Sledujúc dvojročné diskusie vo vnútri IFAB, vrátane jeho Futbalového a Technického 
panelu, a po konzultácii s ostatnými zainteresovanými stranami vo futbale a športe 
ohľadne využívania pomoci videa pre rozhodcov, sa IFAB rozhodol, že začína 
s experimentálnou fázou Video asistent rozhodcu (Video Assistant Referees - VARs) 
pre asistovanie rozhodcom pri jasných chybách, ktoré ovplyvňujú priebeh stretnutia. 
 
Účelom tohto experimentu je získať odpoveď na jednu dôležitú otázku: 
„Zlepší/vylepší implementácia tohto Video asistent rozhodcu hru? “  a toto bude 
analyzované nezávislým výskumným orgánom pod vedením IFAB. Informácia bude 
prezentovaná na výročnom valnom zasadnutí IFAB v roku 2017 a 2018. 
 



V súčasnej dobe IFAB s podporou oddelenia Futbalovej technológie a inovácie FIFA 
a zainteresovanými organizátormi súťaží (národnými futbalovými asociáciami 
a ligami) naprieč celým svetom, pripravuje protokoly tohto projektu a jeho účelnosti,  
pri ktorých sa predpokladá, že budú pripravené na realizáciu koncom tohto roka 
alebo na začiatku roka 2017. 
 
Viac informácií bude prístupných na www.theifab.com  na začiatku júna 2016. 
 
Sú to vzrušujúce časy pre futbal a IFAB je rád, že môže byť v čele diskusií 
a zavádzania týchto zmien a experimentov. Tešíme sa na spoluprácu s vami pri 
pokračovaní zlepšovania hry a jej pravidiel. 
 
Ďakujeme za vašu pozornosť a neváhajte nás kontaktovať, ak by ste mali akékoľvek 
otázky alebo požiadavky. Upozorňujeme vás na novú adresu a kontaktné detaily 
IFAB: 
 
The International Football Association Board 
Münstergasse 9 
8001 Zurich 
Switzerland 
T: + 41 (0) 44 245 1886 
F: + 41 (0) 44 245 1887 
www.theifab.com 
 
 
Lukas Brud 
Sekretár IFAB 


