
ФУТБОЛ



ИГРАТА ФУТБОЛ

� Футболът е спортна игра, която се играе
от два противникови отбора от по 11
състезатели.

� От тях по 10 са полеви играчи и един е
вратар.

� Целта на играта е да се отбележат повече
голове от противника в рамките на
спортния правилник.



ИГРАЛНО ПОЛЕ
� То трябва да бъде с правоъгълна форма с дължина между 90 и 120 м и ширина

45 и 90 м.
� Полето е разделено на две равни половини от средна линия.
� В средата на линията е има централна точка и около нея е очертан кръг с радиус

9,15м.
� Вратата е с размери: височина 2,44 м  и ширина 7,32 м.
� Пред вратата се очертава вратарско поле. На разстояние 5,50 м от вътрешната

страна на всяка греда, перпендикулярно навътре в игрището се начертават две
линии с дължина 5,50 м, след което се съединяват с линия, успоредна на
линията на вратата.

� Наказателното поле се очертава с две линии, перпендикулярни на линията на
вратата на разстояние 16,50 м от нея. Те се съединяват с линия успоредна на
линията на вратата.

� На 11 м от средата на вратата се отбелязва точка за изпълнение на наказателен
удар. От външната страна на всяко от наказателните полета се очертава дъга с
радиус 9,15 м, чийто център е точката за изпълнение на наказателен удар.

� На всеки ъгъл на игрището се поставя флагче с височина 1,50 м. От всяко
ъглово флагче, навътре в игралното поле се очертава четвърт кръг, който
представлява дъга за изпълнение на ъглов удар.



СКИЦА НА ИГРАЛНОТО ПОЛЕ



МЕТРИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА
ИГРИЩЕТО



ПРИЕТИ АНГЛИЙСКИ РАЗМЕРИ



ВРАТИ



ЪГЛОВО ФЛАГЧЕ



ТОПКА

� Топката е сферична, изработена от кожа
или друг подходящ материал, с обиколка
между 70 и 68 см.

� Теглото в началото на мача е между 410 и
450 г.

� Налягането е между 0,6 и 1,1 атм.



БРОЙ ИГРАЧИ

� По време на мач всеки отбор се състои от
10 полеви играча и един вратар.

� Мачът не може да започне ако един от
отборите има по-малко от 7 играча.

� В един мач могат да бъдат използвани
най-много 3 смени.



ЕКИПИРОВКА НА ИГРАЧИТЕ

� Екипировката на всеки играч включва:
фланелка или риза, гащета, чорапи,
защитни кори, обувки.

� Корите имат за цел да осигурят на
играчите необходимата степен на защита
и са изцяло покрити от чорапите.



СЪДИЯ

� Всеки футболен мач се ръководи от съдия,
който има пълни правомощия да следи за
прилагането на правилника на играта.

� Решенията на съдията по време на играта са
окончателни.

� Той може да промени решение само ако
разбере, че е било неправилно, по свое
осмотрение или след съветване с асистент-
съдията. Това е възможно при условие, че
играта не е подновена.



АСИСТЕНТ-СЪДИИ

� Ръководството на мача се подпомага от
двама асистент-съдии, снабдени с
флагчета

� Асистент-съдиите оказват пълно
съдействие на съдията

� Възможно е да се назначат и по още един
асистент-съдия на линията на вратата



ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИГРАТА

� Мачът се състои от две полувремена по
45`.

� Интервалът между тях е не повече от 15`.
� Всяко полувреме се удължава по

усмотрение на съдията.
� Ако трябва да бъде изпълнен

наказателен удар времето се удължава
до неговото изпълнение.

� Мач, прекратен преди изтичането на
времето трябва да бъде преигран.



НАЧАЛЕН УДАР (НУ) И ПОДНОВЯВАНЕ НА
ИГРАТА

� НУ се изпълнява в началото на играта;
� След отбелязване на гол;
� В началото на второто полувреме;
� В началото на всяко от продълженията.
� Гол може да се отбележи директно от НУ



ТОПКА ВЪН ОТ ИГРА

� Топката е вън от игра, когато е пресякла
напълно линията на вратата, независимо
дали по земята или във въздуха.

� Когато е пресякла напълно страничните
линии по земята или във въздуха

� Когато играта е била спряна от съдията.



ТОПКА В ИГРА

� Топката е в игра във всеки друг момент
когато отскача и се връща на терена, след
като е докоснала гредата на вратата или
флагче на корнера;

� Когато топката отскача и се връща на
терена, след като е докоснала съдията
или асистент-съдия, когато те се намират
на терена.



ТОПКА В И ИЗВЪН ИГРА



ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ГОЛОВЕ



ЗАСАДА

� Играч е в положение на засада, ако е по-
близо до линията на вратата на
противника, отколкото са както топката,
така и предпоследния противников играч.



ИГРАЧ НЕ Е В ПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАСАДА,
АКО:
� Се намира в своята собствена половина;
� Се намира на линия на предпоследния

противников играч;
� Се намира на една линия с последните двама

противникови играчи.
� Играч в засада се наказва ако: се намесва в

играта, въздейства върху противников играч,
печели преимущество.

� Засадата не се наказва ако топката е получена от
удар от вратата, странично хвърляне или ъглов
удар.

� Засадата се санкционира с непряк свободен
удар.



ТОПКАТА Е ПОЛУЧЕНА КОГАТО НАПАДАТЕЛЯТ Е
В ПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАСАДА



НАПАДАТЕЛЯТ Е НА ЕДНА ЛИНИЯ СЪС
ЗАЩИТНИКА – НЯМА ЗАСАДА



НЯМА ЗАСАДА, КОГАТО НАПАДАТЕЛЯТ Е
НА ЕДНА ЛИНИЯ СЪС ЗАЩИТНИКА



НАПАДАТЕЛЯТ Е В ЗАСАДА И ПРЕЧИ НА
ВРАТАРЯ



ПАСИВНА ЗАСАДА



НАПАДАТЕЛЯТ Е В ЗАСАДА И ПРЕЧИ НА
ВРАТАРЯ



СЪСТЕЗАТЕЛЯТ, КОЙТО Е В ЗАСАДА НЕ
ПОЛУЧАВА ИГРОВО ПРЕДИМСТВО



АКТИВНА ЗАСАДА



ТОПКА ВЪРНАТА КЪМ ВРАТАРЯ – НЯМА
ЗАСАДА НА НАПАДАТЕЛЯ


