Fotbalová asociace České republiky
Pravidlová komise
Atletická 2474/8, 169 00, Praha 6 – Strahov

Mezinárodní výbor pro pravidla fotbalu (IFAB) vydal níže uvedený Oběžník č. 17 s důležitými vysvětleními k pravidlům fotbalu
2019/20, který zaslal všem národním fotbalovým asociacím a konfederacím.
Oběžník č. 17
Zurich, 21. srpen 2019

Pravidla fotbalu 2019/20 - Důležitá vysvětlení
Na základě mnoha žádostí schválil IFAB následující vysvětlení, pokyny a připomenutí v souvislosti s Pravidly fotbalu 2019/20.
IFAB také využívá této příležitosti, aby zdůraznil důležitost požadavku, který je součástí Stanov FIFA, na respektování Pravidel
fotbalu, tak jak je interpretuje IFAB a FIFA.
Pravidlo 3 – Hráči
Změna procedury střídání vyžaduje, aby střídaný hráč opustil hrací plochu v nejbližším místě přes čáru ohraničující hrací plochu. Toto má být striktně vyžadováno vyjma případů, kdy existují zjevné bezpečnostní důvody nebo rozhodčí povolí, aby hráč
opustil hrací plochu rychle u středové čáry - pokud v takovém případě hráč neopustí hrací plochu rychle, měl by být napomenut (ŽK).
Pravidlo 8 – Zahájení a navazování hry
Hra je navázána míčem rozhodčího pouze, když se míč dotkne rozhodčího (nebo některého z ostatních rozhodčích) a „zůstane
ve hře“. Jde-li míč mimo hrací plochu, je hra navázána, jako kdyby se míč rozhodčího nedotknul.
Pravidlo 10 – Určení výsledku utkání
V červnu 2019 udělila FIFA (pro MS žen 2019) a CONMEBOL (pro Pohár Ameriky, Pohár Osvobození a Pohár Jižní Ameriky),
speciální výjimku pro utkání, v nichž je používán systém VAR, neudělovat ŽK, jestliže se brankář dopustí přestupku v průběhu
kopů z pokutové značky, z důvodu čehož je kop opakován.
Tato výjimka je nyní rozšířena na každou soutěž využívající VAR, ale pouze pro provádění kopů z pokutové značky; nepoužije
se při provádění pokutových kopů v průběhu normální doby hry. Nicméně pokud brankář při provádění kopů z pokutové značky
porušuje pravidla „opakovaně“, měl by rozhodčí udělit napomenutí (ŽK) za opakované porušování pravidel nebo za nesportovní
chování.
Pravidlo 12 – Přestupky a provinění
Od rozhodčích se nyní vyžaduje, aby funkcionářům družstva ukázali žlutou nebo červenou kartu za přestupky uvedené v Pravidle 12. Zvláštní pozornost je věnována požadavku, aby byla udělena červená karta, pokud funkcionář družstva vstoupí na
hrací plochu, aby konfrontoval rozhodčího, a to včetně poločasové přestávky a po ukončení utkání.
Pravidlo 14 – Pokutový kop
Jedna z hlavních změn v proceduře pokutového kopu (včetně kopů z pokutové značky) dává brankáři větší volnost pohybu
zjednodušením požadavku mít obě nohy v kontaktu s hrací plochou v okamžiku provedení kopu, pouze na jednu nohu, s dalším
zjednodušením, že se noha nemusí dotýkat čáry, ale může být nad ní (ve vzduchu).
Po získání této větší volnosti jsou nyní brankáři povinni dodržovat Pravidla a rozhodčí by měli zajistit, že bude pokutový kop
opakován, pokud brankář poruší proceduru dříve, než je míč ve hře, a kop chytí nebo vyrazí. Jestliže míč z kopu mine branku,
nebo se odrazí od brankové tyče a/nebo od břevna, rozhodčí obvykle uplatní „ducha“ Pravidel a opakování PK nenařídí, vyjma
případů, kdy neoprávněný zásah brankáře ovlivnil hráče provádějícího PK. To platí i v utkáních s VAR, kde VAR musí „zkontrolovat“ všechny přestupky brankáře a/nebo hráče provádějícího pokutový kop.
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Video Asistent Rozhodčího (VAR) protokol
Použití VAR je pouze pro „jasné a zjevné chyby“ a pro „přehlédnutí závažných situací“ (když rozhodčí neviděli, co se stalo),
souvisejících s dosažením / nedosažením branky, nařízením / nenařízením pokutového kopu nebo při přestupku přímo na
udělení červené karty, nebo při chybné identifikaci hráče, týkající se udělení žluté nebo červené karty.
Zásada, že původní rozhodnutí na hrací ploše zůstává v platnosti, pokud se nejedná o „jasnou a zjevnou chybu“, platí pro
všechna kontrolovatelná rozhodnutí a rozhodnutí se nezmění, pokud není „zjevně“ chybné.
Při faktických rozhodnutích (např. místo přestupku, postavení hráčů při ofsajdu, přestupek ze strany brankáře při pokutovém
kopu nebo kopu z pokutové značky, míč ve hře / míč ze hry atd.) musí VAR informovat rozhodčího, pokud existují jasné důkazy
v podobě opakovaných záběrů. Pokud opakované záběry (přehrávané/zpomalené/atd.) nejsou jasné (kvůli poloze/úhlu kamery,
obtížnosti určení přesného okamžiku, kdy byl míč zahrán, atd.), VAR nezasahuje.
Protokol neumožňuje rozhodčím „přezkoumat“ incident, když původní rozhodnutí na hrací ploše není „jasnou a zjevnou“ chybou;
„přezkoumání“ nejsou povolena jako „druhá šance“ podívat se na incident (situaci, přestupek) nebo pro potvrzení rozhodnutí,
které nebylo zjevně chybné.
Věříme, že tato vysvětlení pomohou při aplikaci Pravidel fotbalu 2019/20 a žádáme, abyste je co nejdříve předali rozhodčím,
ostatním účastníkům a médiím.
IFAB, Lukas Brud, sekretář
České Budějovice, 29.8.2019

zpracoval Jiří Kureš
předseda Pravidlové komise FAČR
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