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Шановне Панство,  

Як повідомлялося 2 березня 2022 року, через виняткові обставини Рада Міжнародної 
футбольної асоціації (The IFAB) перенесла свою 136-ту щорічну загальну зустріч (ЩЗЗ), 
яку було заплановано провести 3 березня 2022 року у режимі відеоконференції.

Напередодні проведення перенесеної ЩЗЗ через важливість отримання повідомлення 
про зміни до Правил гри всіма зацікавленими сторонами якомога раніше, до того, як 
наступна редакція набуде чинності, члени IFAB сьогодні письмово підтвердили свою 
повну підтримку запропонованих змін до Правил гри та роз'яснень, детально викладених 
у додатку, Зміни Правил гри 2022/23  (https://downloads.theifab.com/downloads/changes-
to-the-laws-of-the-game-2022-23).  

Будь ласка, зверніть увагу, що відповідно до Статуту The IFAB, ці запропоновані зміни 
потребуватимуть офіційної ратифікації під час перенесеної ЩЗЗ, протягом якої делегації 
членів також розглянуть усі пункти, викладені в початковому порядку денному ЩЗЗ.
(https://downloads.theifab.com/downloads/annual-general-meeting-2022-agenda?l=en). 

Зміни до Правил гри на 2022/23 рік

Правило 3 – Гравці: збільшення кількості замін

Стосовно тимчасової зміни, пов’язаної з пандемією та внесеної з метою надання 
змаганням найвищого рівня можливості збільшити кількість дозволених замін максимум 
до п’яти для кожної з команд, члени ухвалили рішення, що ця версія, включаючи 
обмеження трьома можливостями заміни для кожної з команд (за винятком тих, що 
проводяться під час перерв між таймами), буде включена до Правила 3 саме з 1 липня 
2022 року.

Наведене вище сталось через потужну підтримку футбольної спільноти, а також  завдяки 
чіткої рекомендації з цього приводу від Футбольних та Технічних консультативних груп 
The IFAB (FAP-TAP), яка згодом була схвалена на останній Щорічній Діловій Зустрічі 
The IFAB.

Зверніть увагу, що обмеження щодо трьох можливостей заміни поширюється лише на 
змагання, в яких беруть участь основні склади команд клубів найвищого дивізіону або 
дорослі міжнародні команди «А».

Повна інформація щодо цієї зміни разом із іншими зміни та роз’ясненнями, що були 
затверджені для включення до тексту Правил гри 2022/23, викладені у вищезгаданому 
додатку.

Правила гри 2022/23 набувають чинності з 1 липня

Правила гри 2022/23 набудуть чинності 1 липня 2022 року. Для змагань, що розпочнуться 
до цієї дати, ці зміни можуть бути впроваджені раніше або їхнє виконання може бути 
відкладено до дати  початку наступного такого змагання.

Незабаром на нашому веб-сайті для завантаження з’явиться текст повної редакції 
«Правил гри 2022/23» в той час, як друковані примірники будуть розповсюджені в червні.
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Як повідомлялося 30 червня 2021 року, з екологічних міркувань ФІФА більше не 
надаватиме жодних копій Правил гри своїм асоціаціям-членам та конфедераціям; 
проте, усі офіційні особи матчу ФІФА отримають примірник Правил гри.

Хоча ми закликаємо всіх користуватись перевагами цифрових Правил гри, а також 
додатком Правил гри, які доступні на нашому веб-сайті ( www.theifab.com), ви можете 
попередньо замовити друковані примірники «Правил гри 2022/23» у нашій веб-
крамниці за адресою shop.theifab.com починаючи з 25 березня за незмінною ціною 3,00 
швейцарських франка за примірник. Задля забезпечення виготовлення необхідної 
кількості примірників, зробіть ваше попереднє замовлення до 23 квітня 2022 року. Будь 
ласка, зверніть увагу, що пізні замовлення можуть призвести до більших витрат на 
виробництво, а отже, ціна за примірник може бути вищою.

Дякуємо за вашу увагу до змін та роз'яснень, що міститимуться у редакції Правил гри 
2022/23. Якщо у вас виникли питання або ви бажаєте надіслати запит, будь ласка, без 
будь-яких коливань зв’язуйтесь із нами.

Щиро Ваш,  
The IFAB 

Лукас Бруд 
Секретар 

Копія: 
Додатки: 

FIFA  
як вказано 

підпис 
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• Тимчасова зміна, що дозволяє командам найвищого рівня змагань 
використовувати до п'яти замін (з обмеженою кількістю можливостей 
заміни), стає частиною Правила 3

Правило 8 – Початок та поновлення гри

• Роз'яснення стосовного того, що арбітр застосовує жереб для визначення 
використання права початкового удару у матчі, воріт та першого або другого 
удару у серії 11-метрових ударів

Правило 10 – Визначення результату матчу 

• Роз'яснення стосовного того, що офіційний представник команди може бути 
попереджений або вилучений з поля під час серії 11-метрових ударів 
(СОМУ)

Правило 12 - Фоли та неналежна поведінка

• Роз'яснення щодо порушень у вигляді гри рукою з боку воротаря у власній 
штрафній площі

Правило 12 - Фоли та неналежна поведінка 

• Роз'яснення щодо місця виконання вільного удару, що призначається, 
коли гравець залишає поле для гри без дозволу арбітра, а потім скоює 
порушення проти сторонньої особи (фактору)

Правило 14 - 11-метровий удар 

• Роз'яснення щодо позиції воротаря до і після виконання 11-метрового  
удару

Правила Гри  202  2  /23   |   Зміни до Правил гри  2022/23

Загальний опис змін 
до Правил гри
Правило 3 –Гравці
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Детальна інформація 
про всі зміни до 
Правил гри 
Нижче викладені зміни до Правил гри в редакції 2022/23 рр. Для кожної зміни разом 
із попереднім (там де це доцільно) наводиться нове/змінене/додане формулювання, 
за яким приводяться пояснення щодо зміни.

Правило 3 – Гравці: додаткові заміни для змагань найвищого рівня

2. Кількість замін

Текст виправлено

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 
Для змагань серед основних складів чоловічих та жіночих команд клубів 
вищого рівня або головних національних збірних «А», в яких дозволяється 
заміна не більше трьох гравців  регламентом змагань дозволяється 
використовувати до максимум п'яти замін, кожна з команд має:

• максимум три можливості* проведення заміни
• право додатково проводити заміни у перерві між таймами

* Якщо обидві команди проводять заміну одночасно - це зараховується як 
одна використана можливість проведення замін для кожної з команд. 
Множині (комплексні) заміни (та запити) з боку однієї з команд під час 
однієї і тієї ж зупинки гри зараховується як одна використана можливість 
проведення заміни.
Додатковий час

• Якщо команда не використала максимальну кількість запасних гравців 
та/або можливостей проведення замін, то такі невикористані запасні 
гравці та можливості можуть бути використані під час додаткового часу

• В тих змаганнях, в яких регламентом дозволяється використати одну 
додаткову заміну у додатковий час, кожна з команд має право на одну 
додаткову можливість проведення заміни
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Details of
all Law changes
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• Заміни можуть бути проведені під час перерви між завершенням основного 
часу та початком додаткового часу, та під час перерви між таймами 
додаткового часу — це не рахується як використана можливість для 
проведення заміни.

(…)

Пояснення

Тимчасова зміна до Правила 3, що надає можливість змаганням між 
основними командами клубів у найвищому дивізіоні або міжнародними 
командам «А» використовувати до п’яти запасних у матчі (з обмеженням 
можливостей проведення заміни), зараз стає частиною Правила 3.

Правила 8 – Початок і поновлення гри: арбітр застосовує жереб

1. Початковий удар
Текст змінено

Процедура

• арбітр застосовує жереб і команда, яка його виграє, обирає(…)

Пояснення

Застосуванню жеребу для визначення використання права початкового удару 
у матчі, воріт та першого або другого удару у серії 11-метрових ударів, є 
відповідальністю арбітра і тому формулювання повинно бути однорідним із 
положеннями Правила 10.

Правило 10 – Визначення результату матчу: офіційні представники команд 

3. Удари з 11-метрової позначки

Текст змінено

Заміни та вилучення під час серії ударів з 11-метрової позначки

• Гравець, запасний, або замінений гравець або офіційний представник 
команди може отримати попередження або бути вилученим

Пояснення

Підтвердження того, що офіційний представник команди може бути 
попередженим або вилученим з поля під час серії ударів з 11-метрової позначки.
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Правило 12 - Фоли та неналежна поведінка: Гра рукою воротаря 

3. Дисциплінарні санкції
Перешкоджання голу або зрив очевидної гольової можливості ( ЗОГМ)

Додано текст

Якщо гравець перешкоджає голу або зриває очевидну гольову можливість команди 
суперника порушенням у вигляді гри рукою, він вилучається з поля незалежно від 
місця де було скоєно це порушення (за виключенням воротаря в межах власної 
штрафної площі).

Пояснення

Посилання на порушення гри рукою в розділі ЗОГМ Правила 12 може бути 
неправильно витлумачено  в тому сенсі, що дехто може зрозуміти, що воротар 
може бути вилучений з поля за порушення у вигляді гри рукою у власній 
штрафній площі, тому задля уникнення цього в розділі «Порушення, що 
заслуговують вилучення» Правила 12 було додано зазначене уточнення.

Правило 12 - Фоли та неналежна поведінка: залишення поля для скоєння 
порушення проти сторонньої особи (фактору)

4. Поновлення гри після фолів і неналежної поведінки
Текст змінено

(…)
Якщо арбітр зупиняє гру через порушення, що було скоєне гравцем, в межах або 
за межами поля для гри, проти сторонньої особи (фактору), гра поновлюється 
спірним м'ячем, за виключенням тих випадків, коли за вихід з поля без дозволу 
на це арбітра призначається вільний удар; вільний удар виконується з місця, в 
якому такий гравець залишив поле.

Пояснення

Правила чітко визначають, що вільний удар не може бути призначений за 
порушення проти сторонньої особи (фактору). Проте, якщо гравець залишає 
ігрове поле без дозволу арбітра, а потім вчиняє таке порушення в той час, коли 
м’яч знаходиться в грі, вільний удар за порушення за залишення поля без 
дозволу арбітра призначається на обмежувальній лінії в тому місці, в якому 
гравець залишив поле. 
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Правило 14 – 11-метровий удар: позиція воротаря 

1. Процедура
Текст змінено

(...) В момент удару по м'ячу, щонайменш частина однієї ступні воротаря, який 
захищає ворота, повинна торкатись, або розташовуватись на одній лінії із 
лінією воріт або за нею.

Пояснення

Раніше від воротаря вимагалось в момент виконання 11-метрового удару (або 
серії ударів з 11-метрової позначки) перебувати принаймні однією ступнею на/
над лінією воріт. Отже, якщо одна ступня воротаря перебувала перед лінією 
воріт, а інша за нею, технічно це вважалось порушенням, хоча при цьому не 
існувало жодної несправедливої переваги. Текст було змінено для того, щоб 
уникнути покарання за таку позицію.

Пояснення цієї зміни має на меті підкреслити, що «дух» Правил гри вимагає 
від воротаря тримати обидві ступні на/над лінією воріт до моменту виконання 
удару, тобто воротар не може стояти позаду (або перед) лінії воріт.




