
PRAVILO 1-TEREN ZA IGRU 

Umjetna podloga (i slični materijali) mogu biti upotrijebljeni za označavanje crta na travnatim terenima, 
ukoliko nisu opasni, to može biti korisno za granične crte i prostore po kojima se kreće pomoćni sudac. 

PRAVILO 3- IGRAČI 

Nacionalni savezi mogu dopustiti najviše pet zamjena igrača (osim u prvom razredu natjecanja)  
 
Broj zamjena, do najviše pet, koje se mogu koristiti u službenim natjecanjima odredit će FIFA, 
konfederacija ili nacionalni savez, osim za muška i ženska natjecanja u kojima se natječu prve momčadi 
klubova u najvišem razredu ili seniorske A-reprezentacije, gdje su moguće najviše tri zamjene.  
 
Ovom izmjenom omogućeno je da FIFA, konfederacije i nacionalni savezi mogu dopustiti do najviše pet 
zamjena igrača u svim natjecanjima osim u najvišem razredu natjecanja. 
  
• Nacionalni savezi sada mogu dopustiti upotrebu povratnih zamjena u mlađim kategorijama, utakmicama 
veterana i osoba s invaliditetom  
 
Korištenje povratnih zamjena, koje su već dopuštene u nogometu na najširoj osnovi (grassroots/rekreacija), 
prošireno je na mlađe kategorije, veterane i osobe s invaliditetom uz prethodno odobrenje nacionalnog 
saveza, konfederacije ili Fifa-e).  
 
• Zamjena igrača izvršena na poluvremenu bez obavijesti sucu nije prekršaj za opomenu (žuti karton 

 Ukoliko se zamjena igrača provodi na poluvremenu ili prije produžetaka, postupak zamjene mora biti 
dovršen prije nastavka utakmice. Ukoliko sudac nije obaviješten o zamjeni, navedeni zamjenski igrač može 
nastaviti igru, ne poduzimaju se disciplinske mjere, a slučaj se prijavljuje nadležnim tijelima.  
 
Ovom izmjenom pojašnjava se, ako se izvrši zamjena igrača u navedenim trenucima, bez obavještavanja 
suca, sudac igrače neće kazniti opomenom (žutim kartonom) već će slučaj prijaviti. 
 
 Sada je da također usuglašena tehnička mjera - izravni slobodni udarac, bez obzira je li dodatna 
osoba u terenu za igru bila igrač, zamjenski igrač, zamijenjeni igrač, isključeni igrač ili službena 
osoba iz momčadi koja je postigla pogodak. 
.  
• Zamjena mjesta igrača i vratara na poluvremenu bez obavijesti sucu nije prekršaj za opomenu (žuti karton)  
Ukoliko igrač zamijeni mjesto s vratarom bez odobrenja suca, sudac: - dopušta nastavak igre - opominje 
obojicu igrača pri sljedećem prekidu igre, osim ukoliko se promjena dogodila na poluvremenu (uključujući 
produžetke) ili u razdoblju između kraja utakmice i početka produžetaka i/ili jedanaesteraca . 
 
Ovom izmjenom pojašnjava se, ako igrač izvrši zamjenu mjesta s vratarom u navedenim trenucima, bez 
obavještavanja suca, sudac igrače neće kazniti opomenom (žutim kartonom) već će slučaj prijaviti 
nadležnim tijelima. Ako se to dogodilo za vrijeme trajanja igre, igrači će biti sankcionirani. 
 
• Jasnija formulacija postupka zamjene igrača : 
Zamjena je dovršena kada zamjenski igrač uđe na teren za igru: od tog trenutka, igrač koji je izašao iz igre 
postaje zamijenjeni igrač, a zamjenski igrač postaje igrač te može izvesti bilo koji udarac za nastavak 
utakmice. 

Igrač koji uđe na teren za igru bez sučevog dopuštenja (ukoliko je dopuštenje potrebno) te ometa igru bit 
će sankcioniran izravnim slobodnim udarcem i odgovarajućom disciplinskom mjerom 

Igrač koji ponovno uđe na teren za igru bez odobrenja suca, ukoliko je odobrenje potrebno (npr. zbog 
ozljede, zamjene obuće itd.) i ometa igru, dosuđuje se izravni slobodni udarac a igrač se sankcionira 



odgovarajućom disciplinskom mjerom (kao i zamjenski igrač, zamijenjeni igrač ili službena osoba momčadi 
koji ometaju igru ili suparnika).  
 
Ukoliko je sudac dozvolio prednost i nije zbog ovog prekršaja zaustavio igru, igrača će opomenuti nakon 
prvog zaustavljanja igre. Igra se nastavlja zbog čega je bila zaustavljena.  
 
Nije potrebno zahtijevati od igrača koji je počinio prekršaj da napusti teren za igru nakon opomene (žutog 
kartona 

Ukoliko sudac nakon postignutog pogotka, a prije nastavka igre, uvidi kako je na terenu za igru u trenutku 
postizanja pogotka bila dodatna osoba:  
 sudac neće priznati pogodak ako je dodatna osoba bila:  
 
- igrač, zamjenski igrač, zamijenjeni igrač, isključeni igrač ili službena osoba iz momčadi koja je postigla 
pogodak; igra se nastavlja izravnim slobodnim udarcem s mjesta na kojem se nalazila dodatna osoba;  
- vanjski čimbenik koji je utjecao na igru, osim ako se pogodak dogodio kako je ranije navedeno u 
podnaslovu “Dodatne osobe na terenu za igru”; igra se nastavlja spuštanjem lopte. 
  
U svakom slučaju sudac mora uputiti dodatnu osobu da napusti teren za igru i primijeniti odgovarajuću 
disciplinsku mjeru.1 

PRAVILO 4-OPREMA IGRAČA  

Vratarske kape, ukoliko se koriste, nisu uvrštene u Pravilu 3 na popis ograničenja za pokrivala za glavu 

Igračima nije dopušteno nositi/koristiti bilo kakvu elektroničku ili komunikacijsku opremu (osim kad je EPTS 
sustav dopušten u svrhu mjerenja ili praćenja tjelesne spreme igrača); službene osobe momčadi mogu 
koristiti komunikacijsku opremu samo kad izravno utječe na dobrobit i sigurnost igrača. Sva EPTS oprema 
mora nositi oznaku minimalnog sigurnosnog standarda (IMS) 

PRAVILO 5- SUDAC 

PNI posebno je istaknuto da se odluke sudačkog tima uvijek moraju poštovati.  
Odluke suca o činjenicama vezanima za igru, uključujući i odluku o postizanju pogotka te konačnom ishodu utakmice, 
konačne su. Odluke suca, kao i svih drugih članova sudačkog tima, uvijek se moraju poštovati (čak i kada nisu 
ispravne). 

Zašto sada sudac može isključiti igrača prije početka utakmice?  
Takva odluka, da sudac može isključiti igrača zbog ozbiljnog prekršaja počinjenog tijekom zagrijavanja ili u tunelu 
prije izlaska na teren, modernizira Pravila, a ne da, kao do sada, samo može prijaviti prekršaj. Primjerice, ako se 
dvojica igrača sukobe u tunelu ili tijekom zagrijavanja za utakmicu, logično je da im se ne dopusti sudjelovanje u igri 
jer bi to predstavljalo rizik za kontrolu utakmice, te ne bi bilo dobro za imidž sporta.  
 
Zašto sudac može isključiti igrača, a ne ga kazniti opomenom, prije početka utakmice?  
Prekršaji za isključenje su ozbiljni prekršaji i igrači koji ih počine ne bi trebali sudjelovati u utakmici, ali bi bilo 
komplicirano kada bi bilo moguće opomenuti igrača prije utakmice, jer ljudi ne bi znali da je igrač bio kažnjen kada 
utakmica počne. Bolje je da se takvi prekršaji prijave, jer opomene ne mogu biti pokazane prije početka utakmice ili 
prenesene u tijek utakmice. 
  
• Sudac ima pravo pokazati žute ili crvene kartone te ukoliko propozicije natjecanja dopuštaju privremeno isključiti 
igrača, od ulaska na teren za igru na početku utakmice pa sve dok utakmica ne završi, uključujući i stanku između 
poluvremena, produžetke i jedanaesterce. 
  

                                                           
 



Ovo (u skladu s Pravilom 5) pojašnjava kako sudac može koristiti žute i crvene kartone tek po ulasku na teren za igru 
na početku utakmice. Nacionalni savezi sada mogu odobriti privremena isključenja igrača u mlađim kategorijama, 
utakmicama veterana, osoba sa invaliditetom i nogometu na najširoj osnovi (grassroots/ rekreacija).  
 
• Član liječničkog osoblja, koji počini prekršaj za isključenje, može ostati pružati pomoć igračima ukoliko momčadi 
nije raspoloživ niti jedan drugi član liječničkog osoblja . 
 
Član liječničke službe koji bi trebao biti udaljen iz tehničkog prostora svoje momčadi i dalje smije ostati pružati 
pomoć ozlijeđenim igračima ukoliko nije raspoloživ niti jedan drugi član liječničke službe; prekršaj se prijavljuje 
nadležnom tijelu. 

Nacionalni savezi mogu dopustiti privremena isključenja (eng. sin bin) za neke/sve opomene (žute kartone) u mlađim 
kategorijama, utakmicama veterana, osoba s invaliditetom i u nogometu na najširoj osnovi – grassroots/ rekreacija. 

PRAVILO 7- TRAJANJE UTAKMICE 

Kratak predah za osvježenje pićem dopušten je na poluvremenu između produžetaka  
Razmatrajući dobrobit igrača, smisleno je dopustiti igračima kratki predah za osvježenje pićem na poluvremenu 
između produžetaka; predah ne služi za davanje trenerskih uputa. 

PRAVILO 8-POČETAK I NASTAVAK IGRE 

Na početku utakmice, izvođač početnog udarca može stajati na suparničkoj polovici terena za igru. „Novi“ je početni 
udarac (odigravanje lopte unatrag) učestala pojava, no izvođač često mora zakoračiti u suparničku polovicu 
kako bi izveo početni udarac; nova formulacija to dopušta. 

PRAVILO 10-ODREĐIVANJE ISHODA UTAKMICE 

Produžeci se moraju odigrati u dva jednaka dijela od najviše po 15 minuta te da je dopušteno primijeniti kombinaciju 
različitih postupaka kako bi se odredio pobjednik. 

Vratar koji nije u mogućnosti nastaviti prije ili tijekom izvođenja jedanaesteraca može biti zamijenjen igračem 
koji je izuzet kako bi se ujednačio broj igrača ili, ukoliko momčad nije iskoristila maksimalno dopušteni broj 
zamjena, imenovanim zamjenskim igračem, ali zamijenjeni vratar ne može dalje sudjelovati u igri i ne može 
izvoditi jedanaesterac.  
 
 
Kada se vratara, tijekom izvođenja jedanaesteraca, može zamijeniti i tko ga može zamijeniti? 
 
Vratar se može zamijeniti u bilo kojem trenutku. Zamijeniti ga može igrač kojemu je dozvoljeno da izvede 
jedanaesterac, zamjenski igrač (ako momčad nije iskoristila maksimalan broj izmjena) ili igrač koji je izuzet 
od izvođenju jedanaesterca kako bi broj izvođača ostao isti u obje momčadi. Vratar kojeg je zamijenio 
jedan od izvođača smije izvesti udarac, ali ako je vratara zamijenio zamjenski igrač ili igrač izuzet od 
izvođenja jedanaesterca vratar ne može izvoditi jedanaesterac i dalje sudjelovati u igri. 

Jedanaesterac je dovršen kada se lopta prestane kretati (uključujući kada ju uhvati vratar), izađe iz igre ili 
sudac zaustavi igru zbog bilo kakvog prekršaja; izvođač ne smije drugi puta igrati loptom. 

• Ukoliko vratar počini prekršaj te time uzrokuje ponavljanje udarca, vratar mora biti opomenut (žuti 
karton).  
• Ukoliko se izvođač sankcionira za prekršaj počinjen nakon što je sudac označio početak izvođenja 
jedanaesterca (npr.korištnje varke pri udarcu), udarac se smatra izgubljenim i bilježi kao promašaj, a izvođač 
mora biti opomenut (žuti karton).  
• Ukoliko vratar i igrač koji izvodi jedanaesterac istovremeno počine prekršaj:  



- a jedanaesterac bude realiziran, pogodak se poništava, udarac se upisije kao „promašaj“, a izvođač mora 
biti opomenut  
- a jedanaesterac bude promašen ili obranjen, udarac se ponavlja, a vratar i izvođač moraju biti opomenuti, 
  
Što sudac treba poduzeti u slučaju istovremenog prekršaja vratara i izvođača?  
U slučaju istovremenog prekršaja vratara i izvođača, što je rijetka situacija s obzirom da će obično jedan 
počiniti prekršaj prije drugog, postoje različiti ishodi:  
- ukoliko je jedanaesterac promašen/obranjen (zbog vratarevog prekršaja) oba su igrača počinila prekršaj za 
opomenu (žuti karton) te oba igrača moraju biti opomenuta (žuti karton) i udarac se ponavlja  
- ukoliko je postignut pogodak, vratar nije počinio prekršaj za opomenu (žuti karton), a kako je izvođačev 
prekršaj za opomenu (žuti karton), smatra se „ozbiljnijim“ (vidi Pravilo 5) te mora biti sankcioniran. 

PRAVILO 11-ZALEĐE 

“Obranom” se smatra pokret kojim igrač zaustavlja, ili pokušava zaustaviti, loptu koja ide u vrata ili vrlo 
blizu njih, bilo kojim dijelom tijela osim rukama/dlanovima (osim ako se radi o vrataru unutar kaznenog 
prostora).  
 
Može li igrač koji ometa igru, nakon što se lopta odbila od stupova ili vratnice ili člana sudačkog tima 
ili vratara nakon obrane, biti u zaleđu?  
Da. Ometanje suparnika ili igre je očiti prekršaj zaleđa ako se igrač prije toga nalazio u poziciji zaleđa.  
 
• Dodatne smjernice za zaleđe  
 
U situacijama kada:  
 
 igrač izlazi iz položaja zaleđa ili stoji u njemu, a nalazi se na putu suparničkom igraču i ometa njegovo 
kretanje prema lopti, počinio je prekršaj zaleđa ukoliko utječe na sposobnost suparnika da igra loptom ili se 
upusti u borbu za loptu;  

 igrač, koji izlazi iz položaja zaleđa, ulazi u putanju suparnika i ometa njegov napredak (npr. blokira 
suparničkog igrača) prekršaj treba sankcionirati prema Pravilu 12  

 igrač se iz položaja zaleđa kreće prema lopti s namjerom odigravanja lopte te je zaustavljen prekršajem 
prije igranja ili pokušaja igranja loptom, ili prije nego se upusti u borbu za loptu sa suparničkim igračem, 
sankcionira se prekršaj s obzirom da se dogodio prije prekršaja zaleđa  

 je prekršaj počinjen nad igračem u položaju zaleđa koji već igra ili pokušava igrati loptom, ili se bori za loptu sa 
suparničkim igračem, sankcionira se prekršaj zaleđa s obzirom da se dogodio prije prekršaja iz Pravila 12.  
 
Pojašnjenje situacija u kojima:  
- igrač u položaju zaleđa daleko od lopte počini prekršaj koji utječe na sposobnost jednog ili više braniča da igra ili 
pokušava igrati loptom  
- je prekršaj počinjen nad igračem koji se nalazi u položaju zaleđa.  
 

PRAVILO 12-PREKRŠAJI I NEŠPORTSKO PONAŠANJE 

Prednost ne treba dozvoliti u situacijama koje uključuju težak prekršaj, nasilno ponašanje ili prekršaj za 
drugu opomenu, osim ako postoji izgledna prilika za postizanje pogotka. Sudac mora isključiti igrača u 
idućem zaustavljanju igre, ali ako igrač igra loptom ili napadne/omete suparnika, sudac će zaustaviti igru, 
isključiti igrača i nastaviti igru neizravnim slobodnim udarcem, osim ako je igrač počinio još ozbiljniji 
prekršaj. 

Izmjena tumačenja kod igranja rukom – ne kažnjava se svako igranje rukom opomenom:  
Opomenom se kažnjava kada igrač:  



- igra rukom kako bi omeo/zaustavio obećavajući napad, osim kada sudac dosudi kazneni udarac zbog 
prekršaja počinjenog pri pokušaju da igra loptom.  
- ukoliko je rukom zaustavljena lopta koja je upućena prema vratima  
- u neuspješnom pokušaju da spriječi postizanje pogotka.  
 
Kako sudac treba sankcionirati igrače koji svojim postupcima izazivaju sigurnosne probleme?  
Bilo koji potez koji uzrokuje sigurnosne probleme ili je provokativan itd. mora biti sankcioniran opomenom 
(žutim kartonom). 
 
Zašto je sada prekršaj protiv nekog tko ti nije suparnik izravan slobodan udarac? Uključuje li to i 
protest/neprimjeren rječnik?  
Ako, primjerice, igrač udari suigrača, zamjenskog igrača, zamijenjenog igrača, isključenog igrača, 
službenog predstavnika momčadi ili, još gore, službenu osobu utakmice, to je ozbiljan prekršaj. Ponovni 
nastavak igre neizravnim slobodnim udarcem sugerira da nije došlo do ozbiljnog prekršaja, stoga je to sada 
izravni slobodni udarac kod bilo kojeg izravnog prekršaja protiv bilo koga (a ne samo suparničkog igrača). 
To ne uključuje protest/neprimjeren rječnik (verbalno) itd., budući da to nije izravan/fizički napad na osobu.  
 
Kako se nastavlja igra nakon što sudac zaustavi igru zbog neprimjerenog rječnika?  
Ako sudac zaustavi igru da bi kaznio igrača koji iskaže neslaganje koristeći agresivan, uvredljiv ili pogrdan 
rječnik i/ili gestikulacije, ili druge verbalne prekršaje, kazna je neizravni slobodni udarac.  
Ovim se pojašnjava kako se verbalni prekršaji i prekršaji gestikulacijom sankcioniraju neizravnim slobodnim 
udarcem čak i u slučaju opomene (žuti karton) ili isključenja (crveni karton); neki su pogrešno tumačili da 
dosuđivanje izravnog slobodnog udarca za „prekršaje nad članom sudačkog tima“ uključuje iskazivanje 
neslaganja itd., ali to se primjenjuje samo za fizičke prekršaje. 

Ukoliko je lopta u igri, pri čemu:  
- igrač počini prekršaj protiv člana sudačkog tima ili suparničkog igrača, zamjenskog igrača, zamijenjenog 
ili isključenog igrača ili službene osobe izvan terena za igru, ili  
- zamjenski igrač, zamijenjeni ili isključeni igrač, ili službena osoba počini prekršaj izvan terena za igru na 
suparničkom igraču ili članu sudačkog tima, ili ga ometa,  
igra se nastavlja izravnim slobodnim udarcem na graničnoj crti, na mjestu najbližem prekršaju/ometanju. U 
slučaju da se radi o prekršaju za izravni slobodni udarac unutar počiniteljevog kaznenog prostora dosuđuje 
se kazneni udarac.  
Dodatna objašnjenja:  
• Izravni slobodni udarac dosuđuje se ukoliko je prekršaj počinjen na terenu za igru protiv isključenog 
igrača.  
• Igrač koji počini prekršaj protiv suparničkog igrača, zamjenskog igrača, službene osobe ili člana sudačkog 
tima izvan terena za igru sankcionira se izravnim slobodnim udarcem na graničnoj crti, primjerice ako igrač 
udari suparničkog zamjenskog igrača ili službenu osobu.  
• Zamjenski igrač, zamijenjeni igrač ili isključeni igrač, ili službena osoba koja počini prekršaj protiv 
suparničkog igrača ili člana sudačkog tima izvan terena za igru sankcionira se izravnim slobodnim udarcem 
na graničnoj crti, primjerice ako zamjenski igrač udari igrača koji čeka povratak u igru nakon ozljede ili 
podmetne nogu igraču koji je privremeno napustio teren za igru kako bi potrčao za loptom. 
  
• Ovo se Pravilo ne primjenjuje na prekršaje između zamjenskih igrača ili službenih osoba – 
primjenjuje se samo na prekršaje koje počini jedan od igrača ili su počinjeni na jednom od igrača.  
• Igrač, zamjenski igrač, zamijenjeni igrač ili službena osoba momčadi koja uđe u teren za igru bez 
potrebnog odobrenja suca (uključujući i kad igrač mora dobiti odobrenje za povratak na teren, npr. nakon 
ozljede), te ometa igru ili suparnika te onemogući suparničkoj momčadi postizanje pogotka ili izglednu 
prigodu za postizanje pogotka igraču, prekršajem kažnjivim slobodnim udarcem, mora biti isključena, čak i 
ako nije počinjen nikakav drugi ozbiljniji prekršaj. 

Izravni slobodni udarac za bacanje ili udaranje lopte/predmeta na teren kako bi se ometalo igru ili pojedinca 
. 



 
Ukoliko igrač koji stoji na terenu za igru ili izvan njega baci predmet (uključujući i loptu) na suparničkog 
igrača, zamjenskog igrača, zamijenjenog ili isključenog igrača, ili službenu osobu, člana sudačkog tima ili 
na loptu, igra se nastavlja izravnim slobodnim udarcem s mjesta gdje je predmet udario ili bi udario osobu ili 
loptu. Ukoliko je to mjesto izvan terena za igru, izravni slobodni udarac izvodi se na najbližoj točki granične 
crte ukoliko je to mjesto unutar počiniteljevog kaznenog prostora, dosuđuje se kazneni udarac. Sudac 
poduzima odgovarajuće disciplinske mjere.  
- zanemarivo malom snagom – opomenuti počinitelja zbog nesportskog ponašanja  
- uz prekomjernu silu – isključiti počinitelja zbog nasilnog ponašanja  
Ishod/utjecaj bacanja ili udaranja predmeta na teren za igru jednak je onome kada osoba izravno 
počini prekršaj, stoga je i kazna jednaka.  
• Izravni slobodni udarac na graničnoj crti za bacanje ili udaranje lopte/predmeta na nekoga izvan terena . 
Ukoliko zamjenski igrač, zamijenjeni ili isključeni igrač, igrač privremeno izvan terena iza igru ili službena 
osoba baci ili udari predmet na teren za igru i ometa igru, suparnika ili člana sudačkog tima, igra se nastavlja 
izravnim slobodnim udarcem (ili kaznenim udarcem) s mjesta gdje je predmet ometao igru, ili gdje je udario 
ili bi udario suparnika, člana sudačkog tima ili loptu. Sudac poduzima odgovarajuće disciplinske mjere.  
- zanemarivo malom snagom – opomenuti počinitelja zbog nesportskog ponašanja  
- uz prekomjernu silu – isključiti počinitelja zbog nasilnog ponašanja . 
 
Ukoliko igrač baci predmet na nekoga izvan terena za igru, slobodni se udarac dosuđuje na graničnoj crti 
najbliže mjestu gdje je predmet udario ili bi udario osobu, bit će dosuđen kazneni udarac ukoliko se to 
dogodilo unutar počiniteljevog kaznenog prostora. 

Ukoliko igrač počini prekršaj na suparniku koji mu onemogućava izglednu priliku za postizanje pogotka te 
sudac dosudi kazneni udarac, igrač koji je počinio prekršaj mora biti opomenut ukoliko je prekršaj počinio u 
pokušaju da igra loptom; u svim ostalim okolnostima (primjerice držanje, povlačenje, guranje, izostanak 
mogućnosti da igra loptom itd.) igrač koji je počinio prekršaj mora biti isključen. 
  
Prekršaji za isključenje 
  
Ukoliko u završnoj fazi napada, napadač krene dijagonalno da bi zaobišao vratara/obrambenog igrača 
izgledna prigoda za postizanje pogotka i dalje postoji ukoliko je sveukupno/općenito kretanje igrača bilo 
prema vratima suparničke momčadi.  
 

PRAVILO 13-SLOBODNI UDARCI 

Napadač koji se nalazi u kaznenom prostoru ili na ulasku u kazneni prostor, prije nego što je lopta koju je 
uputio obrambeni igrač iz slobodnog udarca napustila kazneni prostor, ne može igrati loptom ili se upustiti u 
borbu za loptu sve dok je ne dodirne drugi igrač, u suprotnom slobodni udarac se ponavlja. 
  
Zašto je u Pravilu 13 unesena ova promjena?  
Ova promjena usklađuje zahtjeve za obrambeni slobodni udarac unutar kaznenog prostora sa zahtjevima pri 
izvođenju udarca s vrata (Pravilo 16).  
 
PRAVILO 14-KAZNENI UDARAC 

Identitet igrača koji izvodi kazneni udarac mora biti jasno utvrđen. 

Pozicioniranje sudačkog tima kod izvođenja kaznenog udarca.  
Sudac se pozicionira lijevo od grupe igrača, udaljen 1-2 metra od poprečne crte kaznenog prostora, kako bi 
sve igrače mogao kontrolirati i djelovati proaktivno. Pomoćni sudac, mora biti postavljen na sjecištu 
poprečne crte i crte kaznenog prostora. 



Kada smatramo da je kazneni udarac dovršen u situaciji kada sudac dopusti dodatno (produženo) 
vrijeme za izvođenje kaznenog udaraca? Na kraju svakog poluvremena i produžetka, dopušta se dodatno 
(produženo) vrijeme kako bi kazneni udarac mogao biti izveden. U tom slučaju, kazneni je udarac dovršen 
kada se lopta nakon izvođenja zaustavi, izađe iz igre, njome igra bilo koji igrač (uključujući izvođača) osim 
vratara momčadi koja se brani, ili sudac zaustavi igru zbog prekršaja izvođača ili njegove momčadi. Ukoliko 
prekršaj počini igrač momčadi koja se brani (uključujući vratara), a kazneni udarac bude promašen/obranjen, 
kazneni se udarac ponavlja.  
 
• Istovremeni prekršaji Pravila 14 vratara i izvođača  
Ukoliko vratar i izvođač istovremeno počine prekršaj:  
- ukoliko je kazneni udarac realiziran, pogodak se ne priznaje, igrač koji izvodi kazneni udarac se opominje, 
a igra se nastavlja neizravnim slobodnim udarcem u korist momčadi koja se brani, s točke za izvođenje 
kaznenog udarca.  
 
- ukoliko je kazneni udarac promašen ili obranjen, kazneni udarac se ponavlja, te opomenuti izvođača i 
vratara zbog prekršaja iz Pravila 14. 
  
Kakav je postupak ako igrač koji izvodi kazneni udarac koristi varku pri udarcu, nakon što je dovršio 
zalet, a istovremeno vratar prekrši Pravilo na način da se pomakne prerano prema naprijed s 
poprečne crte.  
- ukoliko je kazneni udarac promašen/obranjen (zbog vratarevog prekršaja) oba su igrača počinila prekršaj 
za opomenu (žuti karton)  
- ukoliko je postignut pogodak, vratar nije počinio prekršaj za opomenu (žuti karton), a kako je izvođačev 
prekršaj za opomenu (žuti karton), smatra se „ozbiljnijim“ (vidi Pravilo 5) te mora biti sankcioniran. 
  
• Pogodak može biti priznat nakon ometanja od strane vanjskog utjecaja kada lopta uđe u vrata. 

PRAVILO 16- UDARAC S VRATA 

Ukoliko suparnički igrač koji se nalazi u kaznenom prostoru u trenutku izvođenja udarca s vrata, ili ulazi u 
kazneni prostor prije nego lopta bude u igri, dodirne loptu ili se upusti u borbu za loptu prije nego što lopta 
dodirne drugog igrača, udarac s vrata mora biti ponovljen. 

 

 


