Всім Національним Футбольним
Асоціаціям та Конфедераціям

Циркуляр №19

Тимчасові зміни до Правила 3
Цюріх, 8 травня 2020 р.
SEC/2020-C350/bru

Міжнародна Рада Футбольних Асоціацій
Швейцарія, 8001, Мюнхен,
Мюнстерштрассе, 9
тел. +41 (0)44 2451886
theifab.com

Циркуляр №19

Шановне Панство,
Пандемія COVID-19 має масштабний вплив на повсякденне життя по всьому світу, в т.ч.
на спорт. Зважаючи на те, що багато країн починає поступово виходити з цієї ситуації,
увага повільно зміщується на поновлення змагань з футболу, що постраждали від цього
вірусу. Коли змагання будуть поновлені, матчі можуть бути зіграні у стислі строки
(наприклад, з метою зменшення впливу на наступні змагання) та за різних погодних
умов, і, при цьому, обидва чинника можуть відбитися на стані здоров'я гравців.
В наслідок цього, IFAB схвалила пропозицію ФІФА щодо включення тимчасових змін до
Правила 3 — Гравці стосовно максимально дозволеної кількості замін (див. більш
детальну інформацію нижче, на стор. 3) для змагань, завершення яких було заплановано
на 2020 р., незважаючи на те, чи вони вже розпочались чи ні.
Організатори змагань на власний розсуд можуть або застосувати, або ні ці тимчасові
зміни.

IFAB та ФІФА на більш пізньому етапі визначать наявність або відсутність

необхідності продовження чинності цього права вибору, напр., у випадку необхідності
завершення змагань у 2021 р.

Правило 3 — Гравці — Тимчасові зміни
Точне формулювання можна знайти на сторінці 3 цього документи, але,
узагальнюючи, вони полягають в наступному:
• Кожній команді дозволяється використовувати максимум п'ять запасних гравців.
•
Задля зменшення зупинок у матчі кожна команда матиме максимум три
можливості провести заміни під час гри; також дозволяється проводити заміни під час
перерви між таймами.
•
Якщо обидві команди проводять заміни одночасно — це буде рахуватись
як використання однієї з трьох можливостей для кожної з команд.
•

Чинність невикористаних замін та можливостей розповсюджується на додатковий час.

•

Якщо регламентом змагань дозволено проведення замін у додатковий час, то

кожна з команд матиме одну додаткову можливість проведення заміни; заміни можуть
бути також проведені перед початком додаткового часу та у перерві між таймами
додаткового часу.

Примітка. Використання зворотніх замін не може бути застосовано у змаганнях вищих
дивізіонів.
Користуючись нагодою, IFAB звертає увагу організаторів на наявні можливості в межах
Правил Гри стосовно здоров'я та безпеки гравців та інших учасників, особливо тих, що
стосуються зупинок для вживання води та зупинок для охолодження, про які йдеться у
Правилі 7.
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У змаганнях, в яких застосовується система Відео Асистента Арбітра (VAR), на розсуд
організатора змагань при їх поновленні дозволяється призупинити її використання.
Проте, там, де буде застосовуватись ВАА, залишаються чинними всі положення
Правил Гри та, на додачу, Протоколу ВАА.
Ті змагання, які вирішать застосовувати тимчасові зміни до Правила 3 або будь-які
інші наявні можливості, не мають необхідності отримувати на це дозвіл IFAB.

Коронавірус (COVID-19) та Правила Гри 2020/21 рр.
Положення Правил Гри 2020/21 рр. для змагань (та матчів незмагального характеру)
набирають чинності, починаючи з 1 червня 2020 р., але ті змагання, що були
призупинені через COVID-19 мають можливість завершити змагання, застосовуючи
Правила Гри 2019/20 рр. або Правила Гри 2020/21 рр., навіть якщо їхнє поновлення
відбудеться після 1 червня 2020 р. У товариських/тренувальних/розігрівальних
матчах, що проводяться в рамках підготовки до поновлення змагань, повинна
застосовуватись та редакція Правил Гри, що буде застосовуватись у змаганнях після
їхнього поновлення.
Дякуємо за увагу та, будь ласка, без коливань звертайтесь до нас у випадку, якщо у
вас виникли будь-які питання або за необхідність надіслати запит.
Залишайтесь у безпеці та бажаємо Вам здоров’я.
З повагою,
The IFAB

Лукас Бруд
Секретар
копія:

ФІФА

3/4

Циркуляр №19

Правило 3 — Гравці: кількість замін
Поточне формулювання:
2.Кількість замін
Офіційні змагання
Кількість замін, до максимум п'яти, яку можна використовувати в будь- якому матчі
офіційних змагань будуть визначати ФІФА, конфедерації або національні футбольні
асоціації за виключенням змагань серед основних складів чоловічих та жіночих команд
клубів вищого рівня або головних національних збірних «А», в яких дозволяється заміна
не більше трьох гравців.

Тимчасові зміни:
Організатори змагань мають право вибору чи застосовувати одне або обидва наступні
положення:
- право використати максимум п'ять запасних гравців
• Під час матчу, кожна з команд має:
- максимум три можливості* проведення заміни
- право додатково проводити заміни у перерві між таймами
• У разі застосування додаткового часу, кожна команда має:
- право додатково використати запасного гравця (незважаючи на те, чи команда
вже вичерпала чи ні максимальну кількість запасних гравців)
- одну додаткову можливість проведення заміни (незважаючи на те, чи команда
вже вичерпала чи ні максимальну кількість можливостей* проведення замін)
- право додатково проводити заміни:
- протягом часу до початку додаткового часу
- під час перерви між таймами додаткового часу
Якщо команда не використала максимальну кількість запасних гравців або
можливостей проведення замін, то такі невикористані запасні гравці та можливості
можуть бути використані під час додаткового часу.
* Якщо обидві команди проводять заміну одночасно - це зараховується як одна
використана можливість проведення замін для кожної з команд.
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