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• безпосередньо після контакту із власною головою або тілом (включаючи
ступню) цього ж гравця
• безпосередньо після контакту із головою або тілом (включаючи ступню)
іншого гравця, який знаходиться поруч
• якщо рука/кисть перебуває близько до тіла і неприродньо не збільшує об'єм
тіла
• коли гравець падає і рука/кисть опиняється між тілом та поверхнею поля,
але при цьому вона не випростана вбік або вертикально від тіла

Воротар, за межами власної штрафної площі, так само обмежений у грі 
руками, як і будь-який інший гравець. Якщо воротар грає рукою в м'яч в 
середині власної штрафної площі в ситуаціях, коли це заборонено робити, 
призначається вільний удар, але дисциплінарна санкція не застосовується. 
Проте, якщо порушення полягає у грі в м'яч вдруге (з або без руки/кисті) 
після поновлення перед тим, як його торкнувся інший гравець, то воротар 
повинен бути покараний, якщо таке порушення зриває перспективну атаку 
або очевидну гольову можливість або перешкоджає супернику або команді 
суперника забити гол.

2. Вільний удар
Вільний удар призначається, якщо гравець:
• грає небезпечно
• перешкоджає діям суперника без будь-якого контакту
• демонструє незгоду, використовуючи образливі, зневажливі або
непристойні слова та/або рухи, або інші образливі висловлювання
• створює перешкоди воротарю, який намагається звільнитися від м'яча
руками, або завдає удару або намагається завдати удар ногою по м’ячу,
коли воротар вводить його у гру
• скоює будь-яке інше порушення, не зазначене у Правилах, за яке арбітр
зупиняє гру, щоб попередити гравця або вилучити його з поля

Вільний удар призначається, якщо воротар у власній штрафній площі 
скоює будь-яке з наступних порушень:• контролює м'яч рукою/кистю довше шести секунд перш, ніж звільнитись

від нього• торкається м'яча рукою/кистю, після того, як звільнився від м'яча та перш,
ніж інший гравець доторкнувся до нього

• торкається м'яча рукою/кистю, за виключенням випадків, коли воротар
явно завдав удару по ньому ступнею або намагається зробити це для того,
щоб звільнитись та ввести його в гру, після того, як:
• партнер по команді, стопою, навмисно спрямував м'яч воротарю
• отримав м'яч безпосередньо після вкидання з-за бокової лінії партнером
по команді.

Вважається, що воротар контролює м'яч руками, коли:• м'яч перебуває між руками або між рукою та будь-якою поверхнею
(наприклад, полем, власним тілом (воротаря) або воротар доторкнувся до
м'яча будь-якою частиною рук, за винятком ситуації, коли м'яч відскочив
від воротаря або воротар відбив удар (сейв)• м'яч перебуває на долоні простягнутої руки• б’є м'ячем об землю або підкидає його у повітря

Супернику не можна вступати в єдиноборство з воротарем, який контролює 
м’яч у руках.

Небезпечна гра
Небезпечною грою вважаються будь-які дії, за яких, в момент спроби зіграти у 
м'яч, вони (дії) загрожують травмою будь-кому (включаючи самого гравця) та 
перешкоджають супернику, який перебуває поблизу, зіграти в м'яч через страх 
отримання травми.

Удар ножицями або бісеклета дозволяється за умови, що це вважається 
безпечним для суперника.

Перешкоджання просуванню суперника за відсутності контакту 
Перешкоджання просуванню суперника означає переміщення на траєкторію 
руху суперника задля того, щоб перешкодити, заблокувати, уповільнити або 
змусити суперника змінити напрямок, коли м'яч не перебуває в межах ігрової 
відстані до будь-якого гравця.

Всі гравці мають право на свою позицію на полі для гри; перебування на 
шляху суперника відрізняється від переміщення на траєкторію руху 
суперника.

Гравець може прикривати м'яч, займаючи позицію між суперником та м'ячем, 
якщо м'яч перебуває в межах ігрової відстані та суперника не стримують 
(затримують) руками або тулубом. Якщо м’яч перебуває в межах ігрової 
відстані, суперник може у чесний спосіб нападати на гравця.
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