
НАПАДАТЕЛЯТ ОТБЕЛЯЗАЛ ГОЛ Е В
ПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАСАДА В МОМЕНТА НА УДАРА



НАПАДАТЕЛЯТ СЕ ВРЪЩА ЗА ДА ЗАЕМЕ
ПРАВИЛНА ПОЗИЦИЯ  -НЯМА ЗАСАДА



ОТ СТРАНИЧНО ХВЪРЛЯНЕ НЯМА
ЗАСАДА



ЗАБРАНЕНА ИГРА И НЕСПОРТСМЕНСКО
ПОВЕДЕНИЕ

� Нарушенията и неспортсменското
поведение се наказват с:

� Пряк свободен удар;
� Наказателен удар;
� Непряк свободен удар;
� Предупреждение – жълт картон;
� Изгонване – червен картон



СЛУЧАИ, ПРИ КОИТО СЕ ОТСЪЖДА ПРЯК
СВОБОДЕН УДАР
� Ритане или опит за ритане на противник;
� Спъване или опит за спъване на противник;
� Скачане върху противник;
� Буйно атакуване на противник;
� Удряне или опит за удряне на противник;
� Бутане на противник;
� Атакуване на играч за отнемане на топката като се влиза в

контакт с него преди да се докосне топката;
� Задържане на противников играч;
� Наплюване на играч;
� Докосване на топката умишлено с ръка.
� Прекият свободен удар се изпълнява от мястото на

нарушението



НАКАЗАТЕЛЕН УДАР

� Наказателен удар се присъжда, ако
нарушението бъде извършено от играч в
собственото му наказателно поле
независимо от положението на топката,
стига тя да е в игра.



НАКАЗАТЕЛЕН УДАР



НАКАЗАТЕЛЕН УДАР БЕЗ ОТСТРАНЯВАНЕ
НА ВРАТАРЯ



НЕПРЯК СВОБОДЕН УДАР, ПРИ
НАРУШЕНИЯ НА ВРАТАРЯ В СОБСТВЕНОТО
МУ НАКАЗАТЕЛНО ПОЛЕ
� Задържа топката повече от 6 секунди

преди да я пусне;
� Пипне отново топката с ръце, след като я

пуснал, без тя да е била докосната от друг;
� Пипне топката с ръце, след като

умишлено му е била върната с крак от
съотборник;

� Пипне топката с ръце след като я е
получил директно от странично хвърляне
от съотборник.



НЕПРЯК СВОБОДЕН УДАР СЕ ОТСЪЖДА
АКО ДАДЕН ИГРАЧ:
� Играе опасно;
� Пречи на придвижването на противников

играч;
� Пречи на вратаря да освободи топката от

ръцете си;
� Извърши други нарушения, заради които

играта се спира за предупреждение или
изгонване на играч.

� Непрекият свободен удар се изпълнява от
мястото на нарушението.



ИГРАЧ ПОЛУЧАВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(ЖЪЛТ КАРТОН) В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО:
� Има неспортсменско поведение;
� Показва неодобрение с думи или действия;
� Нарушава постоянно правилата на играта;
� Забавя подновяването на играта;
� Не спазва дистанцията при ъглов или

свободен удар;
� Влиза или повторно влиза на терена без

разрешението на съдията;
� Напуска терена съзнателно без разрешение

на съдията.



ИГРАЧ СЕ ИЗГОНВА (ЧЕРВЕН КАРТОН),
АКО ИЗВЪРШИ СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ:
� Виновен е за грубо нарушение;
� Виновен е за брутално поведение;
� Наплюва противников играч или друго лице;
� Осуетява голова ситуация като умишлено

докосва топката с ръка;
� Изрича обидни, клеветнически или груби изрази

и/или жестове;
� Получава второ предупреждение в един и същ

мач.
� Играч, който е бил изгонен трябва да напусне

зоната в близост до терена и техническата зона.



ЧЕРВЕН КАРТОН



ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИГРАЧ



НАРУШЕНИЕ БЕЗ ОТСТРАНЯВАНЕ



ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗАЩИТНИКА



ЗАЩИТНИКЪТ НЕ СЕ ОТСТРАНЯВА



НАКАЗАТЕЛЕН УДАР БЕЗ ОТСТРАНЯВАНЕ
НА ЗАЩИТНИКА



ОСТРАНЯВАНЕ НА ВРАТАРЯ



ВИДОВЕ СВОБОДНИ УДАРИ

� Свободните удари биват преки и непреки.
� И при двата удара топката трябва да бъде

неподвижна в момента на изпълнение на
удара, а изпълняващият не трябва да
докосва повторно топката преди тя да е
била докосната от друг играч.



ПРЯК СВОБОДЕН УДАР

� Ако при изпълнение на пряк свободен
удар топката попадне директно във
вратата, голът се зачита.

� Ако топката попадне директно в
собствената врата на изпълняващия
отбор, на противниковия отбор се
присъжда ъглов удар.



НЕПРЯК СВОБОДЕН УДАР

� Отбелязва се от съдията със сигнал и
вдигане на ръката.

� Гол може да бъде отбелязан само ако
топката, преди да я влязла във вратата
докосне друг играч.

� Ако топката влезе директно във вратата се
отсъжда удар от вратата (аут).

� Ако топката влезе директно в собствената
врата на противниковия отбор се присъжда
ъглов удар.



МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НА ТОПКАТА И НА
ИГРАЧИТЕ ПРИ НАКАЗАТЕЛЕН УДАР

� Топката се поставя на наказателната
точка.

� Вратарят остава на линията на вратата
докато топката влезе в игра.

� Останалите играчи се намират в
границите на терена, извън
наказателното поле, зад точката на 11-
метровия наказателен удар и най-малко
на 9,15 м от точката на изпълнение на
наказателния удар.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАНИЧНО
ХВЪРЛЯНЕ
� От странично хвърляне не може да бъде

отбелязан гол.
� Изпълнителят трябва да бъде с лице към

терена.
� Краката му поне частично да са стъпали

върху терена.
� Да държи топката с двете си ръце.
� Да хвърли топката откъм тила и над главата.
� Изпълняващият не може да играе повторно с

топката преди да е докосната от друг играч.
� Топката е в игра при навлизане на терена.



ПОДНОВЯВАНЕ НА ИГРАТА СЪС
СТРАНИЧНО ХВЪРЛЯНЕ



УДАР ОТ ВРАТАТА

� Гол може да бъде отбелязан директно от
удар от вратата.

� Изпълнява се от която и да е точка на
линията на вратарското поле.

� Изпълняващият не може да играе
повторно с топката преди да бъде
докосната от друг.

� Топката е в игра, когато премине линията
на наказателното поле.



ЪГЛОВ УДАР

� Гол може да бъде отбелязан директно от ъглов
удар.

� Изпълнява се от дъгата на най-близкия ъгъл,
откъдето топката е напуснала терена.

� Ъгловото флагче не може да се маха.
� Играчите на противниковия отбор трябва да са

на разстояние най-малка 9,15 м.
� Топката се вкарва в игра от играч на  нападащия

отбор.
� Изпълняващият не може да играе повторно с

топката преди тя да е била докосната от друг
играч.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЪГЛОВ УДАР



ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОБЕДИТЕЛ В МАЧА ЧРЕЗ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ УДАРИ
� Съдията избира вратата за изпълнение.
� След жребий всеки от отборите изпълняват

по пет наказателни удари.
� Наказателните удари се изпълняват

последователно от двата отбора.
� Ако единият от отборите отбележи повече

голове отколкото другият би могъл да
отбележи изпълнението се прекратява.

� Ако след петте удара резултатът е равен се
продължава докато единият отбор отбележи
повече голове при еднакъв брой удари.



РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА УЧСТНИЦИТЕ ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ УДАРИ ЗА
ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ



СИГНАЛИ НА ГЛАВНИЯ СЪДИЯ



АСИСТЕНТ-СЪДИЯ



ТЕХНИЧЕСКА ЗОНА


