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Перешкоджання голу або зрив очевидної  гольової  можливості
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.

Якщо гравець скоїв порушення проти суперника у його власній штрафній 
площі, що зриває очевидну гольову можливість і арбітр призначає 11- метровий 
удар, порушник попереджається, якщо порушення містило намагання (спробу) 
зіграти в м'яч; за всіх інших обставин (наприклад, затримка, поштовх, 
відсутність можливості зіграти в м'яч тощо) гравець, який скоює порушення, 
повинен бути вилучений.

Гравець, вилучений, запасний або замінений гравець, який вийшов на поле 
для гри у випадках, коли без дозволу арбітра цього робити не можна, та 
втрутився в гру або дії суперника та перешкодив команді суперника забити 
гол або зірвав очевидну гольову можливість, вважається таким, що скоїв 
порушення, що заслуговує вилучення.

Необхідно враховувати наступне:• відстань між місцем порушення та воротами• загальний напрямок гри• ймовірність збереження або можливість заволодіння контролем над м’ячем• розташування та кількість захисників

Серйозні ігрові порушення

Боротьба ногою за м'яч або єдиноборство, небезпечні для (здоров'я) 
суперника, або застосування надмірної сили або жорсткості повинні 
вважатись серйозним ігровим порушенням.

Будь-який гравець, який в боротьбі за м’яч стрибає на суперника спереду, 
збоку або ззаду, застосовуючи одну або дві ноги, застосовуючи надмірну силу, 
або створюючи небезпеку для (здоров’я) суперника, винен у серйозному 
ігровому порушенні.

Агресивна поведінка

Агресивною поведінкою є застосування або спроба застосування гравцем 
надмірної сили або жорстокості щодо суперника без ведення із ним боротьби 
за м’яч, або щодо партнера по команді, офіційного представника команди, 
офіційної особи матчу, глядача або будь-якої іншої особи, незалежно від того 
чи відбувся контакт чи ні.

Крім того, гравець, який, без боротьби за м’яч, навмисно вдарив суперника
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або будь-яку іншу особу по голові або обличчю рукою або кистю, вважається 
винним в агресивній поведінці, окрім тих випадків, коли застосована сила 
була незначною.

Офіційні представники команд
Якщо було скоєне порушення, а порушника не можливо ідентифікувати, 
санкція застосовується до старшого тренера, присутнього у технічній площі

Усне зауваження
Зазвичай, за наведені нижче порушення, слід застосовувати усне зауваження; 
за неодноразові або відверті слід застосовувати попередження або вилучення:• вихід на поле для гри у чемній/неконфронтаційній манері• відсутність співпраці із офіційною особою матчу, наприклад, ігнорування

вказівок/вимог асистента арбітра або четвертого арбітра• незначні/малоактивні незгоди (у вигляді слів або дій) із рішенням• випадкове залишення меж технічної площі без вчинення іншого
порушення

Попередження
Попередження застосовується у наступних випадках (але не обмежуючись
випадками наведеним нижче):• явне/настирливе порушення меж технічної площі власної команди• затримка поновлення гри з боку власної команди• навмисний вхід до технічної площі команди суперника

(неконфронтацінйого характеру)• незгода у вигляді слів або дій, включаючи наступне:
• кидання/штовхання ногами пляшок з напоями або інших предметів
• рухи, що явно демонструють неповагу до офіційної (-их) особи (осіб)
матчу, наприклад, саркастичне рукоплескання
• вхід до Площі Перегляду для Арбітра (ППА)
• надмірні/настирливі рухи при застосуванні червоної або жовтої картки• надмірна демонстрація жесту ТВ для домагання перегляду ВАА• рухи або дії у провокуючій, глузливій або підбурюючій манері• настирлива неприйнятна поведінка (в т.ч. систематичні порушення, що
заслуговують усного зауваження)• демонстрація неповаги до гри
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