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Попередження за неспортивну поведінку
Існують різні обставини за яких гравець повинен отримати попередження за 
неспортивну поведінку, включаючи наступні, якщо гравець:• намагається ввести в оману арбітра, наприклад, імітуючи отримання травми

або роблячи вигляд, що стосовно нього було порушення правил (симуляція)• міняється місцями з воротарем під час гри або без дозволу арбітра (див.
Правило 3)• скоює порушення у нерозважливій манері, що карається штрафним ударом• грає рукою в м’яч, щоб здійснити втручання або зірвати перспективну атаку• скоює будь-яке інше порушення і цим втручається або зриває перспективну
атаку, за виключенням випадків, коли арбітр призначає 11-метровий удар за
порушення, що було скоєне із намаганням зіграти в м’яч• зриває для суперника очевидну можливість забити м’яч шляхом порушення,
що було скоєне із намаганням зіграти в м’яч, а арбітр призначає 11-
метровий удар• грає рукою у спробі забити м’яч (незалежно від того, чи була спроба
успішною чи ні) або безуспішна спроба захистити ворота• робить на полі для гри заборонені розмітки• грає м’ячем, залишаючи поле після отримання дозволу арбітра залишити
поле• діє в манері, що демонструє неповагу до гри• використовує навмисний трюк, щоб зробити передачу (в тому числі,  при
виконанні штрафного удару) воротарю головою, грудьми, коліном, тощо, у
спробі обійти Правило, незалежно від того, торкнеться воротар до м’яча
руками чи ні• в усній формі відволікає суперника під час гри або її поновлення

Святкування голу
Гравці можуть святкувати з приводу забитого м’яча, але такі прояви 
святкування не повинні бути надмірними; практика хореографічних 
святкувань не заохочується і не повинна приводити до надмірного 
затягування часу гри.

Самостійний вихід з поля для святкування з приводу забитого м’яча не 
вважається порушенням, що заслуговує на попередження, але гравці повинні 
якнайшвидше повертатися на поле.

Правила гри  2020/21  |   Правило 12  |   Фоли та  неналежна поведінка

Гравця слід попередити, навіть коли гол не було зараховано, якщо він:• вилазить на огорожу по периметру поля, та/або наближається до
глядачів у спосіб, який призводить до порушення громадського
порядку/проблем із безпекою• здійснює рухи або вчиняє дії у провокуючій, глузливій або
підбурюючій формі• надягає на голову або на обличчя маску або інший аналогічний
предмет• знімає свою футболку або накриває нею голову

Затримка поновлення гри
Арбітри повинні попереджати гравців, які затримують поновлення гри
шляхом:• створення видимості наміру виконати вкидання м’яча з-за бокової

лінії, а потім раптово залишають його партнеру по команді• затримки виходу з поля під час проведення заміни• надмірної затримки поновлення гри• вибивання м’яча або беручи його до руками, або провокуючи
конфронтацію навмисним дотиком до м’яча після зупинки гри арбітром• виконання штрафного або вільного удару не з того місця, змушуючи
арбітра призначити зазначений удар повторно

Порушення, що заслуговують вилучення
Гравець, запасний або замінений гравець має бути вилучений з поля,
якщо скоїв будь-яке з наступних порушень:• перешкоджає голу або зриває очевидну гольову можливість команди

суперника порушенням у вигляді гри рукою (за винятком воротаря, у
власній штрафній площі)• перешкоджає взяттю воріт або очевидній можливості забити м’яч
супернику, рух якого в цілому спрямовано до воріт команди порушника,
порушенням, яке карається штрафним/ вільним ударом (за виключенням
випадків, що зазначені нижче)• серйозне ігрове порушення• кусає або плює у будь-кого• агресивна поведінка• використовує агресивні, образливі або лайливі вирази та/або жести• отримує друге попередження протягом одного матчу• входить до пункту відео-оператора (ПВО)

Гравець, запасний або замінений гравець, вилучений з поля, повинен 
залишити прилеглу до поля територію та технічну площу.
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