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Шановне Панство,

135-тє ЩЗЗ The IFAB відбулось у режимі відеоконференції 5 березня 2021 року під 
головуванням Президента Футбольної Асоціації (ФА) Уельсу, пана Кірана 
О’Конора. Детальна інформація щодо основних рішень та обговорень, що 
відбувались під час ЩЗЗ, зазначені нижче.
З метою забезпечення початку підготовки до застосування змін без затримок та 
задля допомоги із перекладом Правил Гри іншими мовами, всі зміни було 
викладено у супровідному документі (Правила Гри 2021/2022 рр.), який є також 
доступним на веб-сайті The IFAB.
Повна редакція Правил Гри 2021/22 рр. невдовзі буде доступна для завантаження 
на нашому веб-сайті. У друкованому вигляді вона буде розповсюджена у травні/
червні цього року. Як завжди, кожна конфедерація та національна ФА отримають 
п'ять друкованих примірників Правил Гри 2021/22 рр., а також кожній 
національній ФА буде надіслано по одному примірнику для кожного її арбітра та 
асистента арбітра ФІФА.
Попереднє замовлення додаткових копій Правил Гри 2021/22 рр. можна оформити 
в інтернет-магазині на сайті The IFAB www.theifab.com/shop , починаючи з 23 
березня 2021 р. за незмінну ціну, 3 швейцарських франка за примірник. Для того, 
щоб забезпечити виробництво правильної кількості примірників, будь ласка, 
розмісіть ваше замовлення щонайпізніше до 23 квітня 2021 р. Будь ласка, майте на 
увазі, що пізнє розміщення замовлення може призвести до збільшення витрат на 
виробництво, і тому ціна за примірник може бути вищою.

1. Правила Гри 2021/22 рр.

Під час ЩЗЗ члени ухвалили цілий ряд змін та роз'яснень до редакції Правил Гри 
2020/2021 рр.; точні формулювання містяться у вищезгаданому додатку.

Основна зміна у Правилах Гри: Правило 12 - Фоли та неналежна поведінка: гра 
рукою

Зважаючи на те, що тлумачення випадків гри рукою не завжди були послідовним 
(однорідним) через неправильне застосування положень цього Правила, члени 
підтвердили те, що не кожен дотик руки/кисті гравця із м'ячем є порушенням.

Стосовно критерію, згідно якого рука/кисть збільшує об'єм тіла гравця у 
неприродній спосіб, було підтверджено те, що арбітри повинні продовжувати 
застосовувати на власний розсуд визначання законності положення руки/кисті у 
прив'язці до рухів гравця у кожній конкретній ситуації.

Розвиваючи ідею цього роз'яснення, гравець вважається винним у порушенні у 
вигляді гри рукою, якщо такий гравець:

•     навмисно торкається м'яча своєю рукою/кистю, наприклад, рухаючи руку/ 
    кисть до м'яча; 
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• торкається м'яча своєю рукою/кистю, коли остання збільшує у неприродній
спосіб об'єм тіла такого гравця.
Вважається, що гравець збільшив об'єм власного тіла у неприродній спосіб,
коли положення його руки/кисті не є наслідком (або не може бути пояснено як)
руху тіла гравця у конкретній ситуації. Якщо гравець тримає руки/кисті у
такому положенні, то він ризикує, що в його руку/кисть влучить м'яч, і що його
буде покарано; або

• забиває гол у ворота суперника:
 безпосередньо власною рукою/кистю, навіть якщо це сталось випадково,

в т.ч. якщо це був воротар, або
 негайно після того, як м'яч торкнувся його руки/кисті, навіть якщо це

сталось випадково.
Випадкова гра рукою, що призводить до того, що партнер по команді забиває гол або 
створює гольову можливість, більше не вважається порушенням.

Інші зміни та роз'яснення

Більш детальна інформація про інші зміни та роз'яснення, що були схвалені для 
включення до редакції Правил Гри 2021/22 рр., наведені у згаданому вище додатку.

Редакція Правил Гри 2021/22 рр. набирає чинності з 1 липня 2021 р.

Було досягнуто згоди надати гравцям, тренерам та офіційним особам матчу більше 
часу для ознайомлення із змінами у Правилах Гри і для цього дату набрання їхньої 
чинності було перенесено з 1 червня на 1 липня 2021 р. В змаганнях, що 
розпочинаються до вказаної дати, дозволяється застосувати зміни раніше або 
відстрочити їхнє застосування до, але не пізніше, початку нового сезону змагань.

2. Тестування Замін через струс мозку

Членами було отримано оновлену інформацію щодо початкового етапу тестування 
замін через струс мозку (для отримання більш детальної інформації, див. Циркуляр 
№ 21).

Члени отримали відгук від Експертної групи із струсу мозку та було погоджено, що у 
наступні тижні будуть продовжувати прийматись рішення та складатись протоколи з 
метою пошуку пробних шляхів, завдяки яким можна впоратись із наявними та 
можливими випадками травм голови, що стаються під час матчу.

3. Збільшення кількості замін (тимчасові зміни, пов'язані із COVID-19)

Членами було також отримано оновлену інформацію щодо ситуації із тимчасовими 
змінами до Правила 3 “Гравці”, згідно положень яких існує опція, що дозволяє 
командам використовувати до п'яти замін в іграх змагань найвищого рівня для 
клубів, змагання серед яких завершуються 31 грудня 2021 р, та для національних 
збірних, змагання яких закінчуються 31 липня 2022 р. (для отримання більш 
детальної інформації, див. Циркуляр № 21).
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Задля належного реагування у майбутньому у відношенні до цих положень щодо 
тимчасових змін, було досягнуто згоди про те, що, зважаючи на зміни впливу 
пандемії на футбол, буде здійснюватись постійний перегляд цих положень.

4. Правило “поза грою” та відеоасистенти арбітра (VARs)

Під час ЩЗЗ відбулось також обговорення ідей, пов'язаних із Правилом “поза 
грою”, та оновленої інформації, отриманої від ФІФА стосовно ситуації з розвитку 
інновацій, які б дозволили змаганням з обмеженими фінансовими ресурсами 
використовувати технологію VAR.

The IFAB є надзвичайно вдячною за численні пропозиції та підтримку, які 
походили з різних сегментів футбольного світу, і які допомогли Правилам Гри 
розвинути та зробити футбол, від масових до міжнародних змагань, більш чесним, 
доступним та таким, що приносить задоволення. 

Ми продовжимо наші глобальні консультації для того, щоб Правила Гри 
перебували на захисті чесності та морально-етичних аспектів на полі для гри.

Дякуємо за увагу. Будь ласка, в разі виникнення питань або необхідності надіслати 
запит, зв'яжіться із нами

З повагою,

The IFAB

Лукас Бруд 

Секретар 

cc: 
Encl.: 

Копія: ФІФА
Додатки: як вказано 
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• Роз'яснюється, що, якщо існує будь-яка розбіжність між метричними та
англійськими одиницями виміру, то перевага надається метричним одиницям

Правила 4, 5, 12 та Протокол ВАА не-жорстока неналежна поведінка 

• Задля того, щоб деяка не-жорстока неналежна поведінка вважалась
кривдною, образливою або непристойною та призводила до вилучення, у
відповідних описах “рух (-и)” були замінені на “дія (-ї)”

Правила 1, 2 та 4 Програма Якості ФІФА 

• Інформацію щодо Програми Якості ФІФА було вилучено із тексту Правил і
зараз було включено у частину, що йде після інформації про Протокол ВАА

Окремі зміни у Правилах (наведені в порядку їхнього розташування у Правилах) 

Правило 1  Поле для Гри

• Стійки та поперечина (та ворота) повинні мати однакову геометричну форму
• Сигнал GLT може бути надіслано до Пункту ВідеоОператора (ПВО)

Правило 6  Інші Офіційні Особи Матчу

• Зараз існує список ФІФА з переліком міжнародних відеотехнічних офіційних осіб
матчу (ВООМ)

Правило 7  Тривалість Матчу 

• Під часом зупинки гри слід розуміти “втрачений” ігровий час

Правила гри 2021/22  |  Короткий огляд змін до Правил гри 

Загальний огляд змін 
до Правил Гри
Нижче наводиться загальний огляд основних змін/роз'яснень

Зміни, чинність яких розповсюджується більш, ніж на одне Правило

Примітки до Правил Гри (всі Правила) метричні одиниці

Зміни до 

ПРАВИЛ ГРИ

2021/22
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Правило 11 – Поза грою 

• З метою визначення правильного положення/положення “поза грою”, до 
Правила 12 було включено визначення місця, у якому закінчується рука 
(нижня межа пахви)

Правило 12 – Фоли та Неналежна Поведінка

• Гра рукою:
o Не кожний контакт м'яча з рукою/кистю є порушенням.
o Положення руки/кисті гравця слід оцінювати в залежності від рухів 

його тіла в кожній окремій ситуації.
o З положень про порушення у вигляді випадкової гри рукою в атаці 

було вилучено посилання на партнера по команді та на створення 
гольової можливості.

• Покарання за порушення, що полягає у трюці, спрямованому на те, щоб обійти 
Правило, коли воротар грає руками у м'яч після того, як отримав його від 
навмисного удару ногою його партнером по команді, буде застосовуватись при 
ударах від воріт; ініціатору слід винести попередження (ЖК).

• Штрафний/11-метровий удар може бути призначено лише за порушення, що 
було скоєне проти будь-кого зі списку команд або офіційних осіб матчу.

Протокол ВАА

• Для використання ВАА потрібно лише отримати письмовий дозвіл на це від 
ФІФА.

• Були встановлені принципи для певних випадків, за яких відеотехнічна офіційна 
особа матчу або оператор повторів нездатні розпочати або продовжити участь у 
матчі.
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Детальна інформація про 
всі зміни до Правил гри
Нижче викладені зміни до Правил гри в редакції 2021/22 рр. Для кожної зміни разом із 
попереднім (там де це доцільно) наводиться нове/змінене/додане формулювання, за 
яким приводяться пояснення щодо зміни.

Зміни, чинність яких розповсюджується більш, ніж на одне Правило

Правила гри 2021/22 |  Детальна інформація про всі  зміни до Правил гри 

Правило 1  Поле для Гри

1. Поверхня поля

Текст виправлено

Якщо штучне покриття використовується в матчах змагань між збірними 
командами національних футбольних асоціацій-членів ФІФА або в матчах 
міжнародних клубних змагань, то таке покриття повинно відповідати вимогам 
Програми Якості ФІФА для футбольних газонів або Стандарту проведення 
міжнародних матчів, за виключенням випадків, коли IFAB надає особливий дозвіл.

Примітки до Правил Гри (всі Правила)  метричні одиниці

Інші мови
(…)

Одиниці виміру
Якщо існує будь-яка розбіжність між метричними та англійськими 
одиницями виміру, то перевага надається метричним одиницям

Правила 1, 2 та 4 Програма Якості ФІФА

Зараз було створено новий розділ, в якому надається загальна інформація щодо 
Програми Якості ФІФА (ПЯФ). Певні детальні дані стосовно ПЯФ та відповідні 
стандарти було вилучено із тексту Правил і, таким чином, майбутні зміни у ПЯФ 
не вимагатимуть внесення змін у Правила. Нижче наведені остаточні зміни тексту

Правила 4, 5, 12 та Протокол ВАА не-жорстока неналежна поведінка

Задля того, щоб деяка не-жорстока неналежна поведінка (напр., кривдне 
торкання іншої особи) вважалась кривдною, образливою або непристойною та 
призводила до вилучення, “рух (-и)” були замінені на “дія (-ї)” у наступних 
Правилах:

Правило 4 Екіпірування гравців

• 5. Гасла, заяви, зображення та реклама Тлумачення положень Правила

Правило 5 Арбітр 

• 4. ВідеоАсистент Арбітра (ВАА)  Перегляд після поновлення гри

Правило 12 Фоли та неналежна поведінка

• 2. Вільний удар

• 3. Дисциплінарні заходи - Святкування голу
• 3. Дисциплінарні заходи  - Порушення, що заслуговують вилучення
• 3. Дисциплінарні заходи  - Офіційні представники команд

Протокол ВідеоАсистент Арбітра (ВАА) 

• 1. Принципи
• 2. Вирішальні для матчу рішення/епізоди, що можуть бути переглянуті
• 3. Процедури
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Правило 1  Поле для Гри

11. Технології лінії воріт (GLT)

Текст виправлено

З метою підтримки рішення арбітра, щоб перевірити, чи був забитий гол, можуть 
бути застосовані системи GLT.

У випадках застосування GLT, дозволяється здійснювати модифікацію каркасу 
воріт відповідно до вимог Програми якості ФІФА щодо систем GLT та Правил 
гри. Застосування систем GLT повинно бути обумовлене в регламенті змагань
(…)

Вимоги та специфікація до GLT
Якщо система GLT застосовується в матчах змагання, організатори змагання повинні 
забезпечити сертифікацію відповідність системи (включаючи будь-які можливі 
дозволені модифікації до каркасу воріт або до технологій, що містить  м'яч) до одного 
з наступних стандартів:  до вимог Програми Якості ФІФА щодо GLT.

• FIFA Quality PRO
• FIFA Quality
• IMS – INTERNATIONAL MATCH STANDARD

Незалежний інститут тестування має перевірити точність та функціонування 
систем від різних технологічних провайдерів відповідно до Посібника з 
тестування у рамках Програми Якості ФІФА для GLT. У випадку застосування 
GLT, арбітр до початку матчу повинен провести тестування її працездатності 
згідно відповідного Посібника з тестування. Якщо технологія не функціонує 
відповідно до Посібника з тестування, арбітр не повинен застосовувати систему 
GLT та має повідомити про це відповідним структурам.

У випадку застосування GLT, арбітр має перевірити функціонування технології 
перед початком матчу згідно Посібника з тестування.

Правило 2  М'яч

1. Якість та дані (параметри)

Текст виправлено

На всіх Всі м'ячі, що використовуються у матчах офіційних змагань, 
організованих під егідою ФІФА або конфедерацій, повинні відповідати бути 
нанесене одне з наступних маркувань вимогам та містити одне з маркувань 
Програми Якості ФІФА для футболу.

Кожне маркування (...) має бути затверджене IFAB. Установи, що проводять 
тестування підлягають схваленню з боку ФІФА.

У випадках застосування технології лінії воріт (GLT), на м'ячах з інтегрованою 
технологією повинно бути нанесене одне з зазначених вище маркувань якості.

Правило 4 Екіпірування гравців

4. Інша екіпіровка (обладнання)
Електронні системи та системи спостереження (EPTS)

Текст виправлено

У випадках застосування технологічних засобів, що носяться, (...) організатор 
змагань повинен забезпечити те, щоб така технологія, що кріпиться до 
екіпірування гравців, була безпечною і щоб вона відповідала вимогам одного з 
наступних стандартів: IMS (International Match Standard) або FIFA Quality для 
EPTS, що носяться, згідно Програми Якості ФІФА для EPTS.
Установи, що проводять тестування, підлягають схваленню з боку ФІФА.
(...)
З метою підтримки Програма Якості ФІФА для EPTS надає підтримку 
організаторам змагань у питаннях процесу схвалення надійності та точності 
електронних систем та систем спостереження, ФІФА розробила, а IFAB схвалила 
відповідний професіональний стандарт.

Наступна позначка вказує на те, що EPTS (оптична або така, що носиться) була 
офіційно перевірена на відповідність вимогам в плані надійності та точності 
передачі позиційних даних у футболі:
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Правило 1 Поле для гри

10. Ворота

Текст виправлено

Ворота складаються з (...). Стійки та поперечина повинні бути виготовлені з 
затвердженого матеріалу  Вони повинні мати геометричну форму квадрату, 
прямокутника, круга, еліпса або бути зкомбінованими з цих форм, вони також 
повинні та бути безпечними для гравців. Стійки та поперечини обох воріт повинні 
мати однакову геометричну форму квадрату, прямокутника, круга, еліпса або бути 
поєднанням з цих опцій.

Рекомендовано, щоб всі ворота, які застосовуються в офіційних змаганнях, 
організованих під егідою ФІФА або конфедерацій, відповідали вимогам Програми 
Якості ФІФА для футбольних воріт.

Пояснення

• Стійки та поперечина повинні мати однакову геометричну форму: обоє воріт 
повинні бути однаковими.

• Додано посилання на Програму Якості ФІФА для футбольних воріт

Правило 6 Інші офіційні особи матчу

Текст виправлено

ВАА та ПВАА є відеотехнічними офіційними особами матчу (ВООМ) і вони, у 
відповідності до Правил Гри та протоколу ВАА, допомагають арбітру, як це 
визначено IFAB.

Пояснення

Зараз існує список ФІФА з переліком міжнародних відеотехнічних офіційних осіб 
матчу (ВООМ)

Правило 7 Тривалість матчу

3. Компенсація втраченого часу

Текст виправлено

В кожному таймі арбітр компенсує весь ігровий час, втрачений з наступних 
причин:

Пояснення

Роз'яснюється, що, якщо, наприклад, відбувалась зупинка ближче до кінця гри, 
тривалість якої перевищує ігровий час, що залишився, то зіграний 
компенсований час (що був показаний четвертим арбітром) і є ігровим часом, 
що залишився, а не тривалістю зупинки.

Правило 1  Поле для Гри

11. Технології лінії воріт (GLT)

Текст виправлено

Принципи GLT

Визначення, чи був забитий м'яч, повинно здійснюватись негайно та автоматично, 
протягом однієї секунди, підтверджуватись системою GLT тільки для офіційних 
осіб матчу (за допомогою годинника арбітра, вібраційним та візуальним сигналом); 
сигнал може бути також надіслано до Пункту ВідеоОператора (ПВО).

Пояснення

У випадках застосування системи ВАА, сигнал GLT може бути надіслано до 
Пункту ВідеоОператора (ПВО)

Окремі зміни у Правилах (наведені в порядку їхнього розташування у Правилах) 
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Правило 11 Поза грою

1. Положення “поза грою”

Додано текст

Руки всіх гравців, в тому числі воротарів, до уваги не беруться.
З метою визначення “поза грою”, верхньою межею руки вважається лінія, що 
проходить під нижньою межею пахви.

Пояснення

При визначенні гри рукою плече не є частиною руки. Тому воно є частиною 
тіла, яким можна законно забити гол, а отже, так само його (плече) слід 
оцінювати, коли приймається рішення щодо  “поза грою”.

Правило 12 Фоли та неналежна поведінка

1. Штрафний удар Гра рукою в м'яч

Старий текст (позначено текст, що вилучається)

(…)
Гравець скоїв порушення, якщо він: 

· навмисно торкається м'яча власною рукою/кистю, включаючи рух руки/ 
кисті до м'яча

· забиває гол у ворота суперника безпосередньо власною рукою/кистю, навіть 
якщо це сталось випадково, включаючи воротаря

· після того, як мʼяч торкнувся його або партнера по команді руки/кисті, 
навіть якщо це сталось випадково, і потім негайно:

o забиває гол у ворота суперника
o  створює гольову можливість

· торкається м'яча власною рукою/кистю, коли:
o рука неприродньо збільшує об'єм його тіла
o рука/кисть знаходиться вище/поза межами рівня плечей (за 

винятком випадків, коли гравець навмисно грає у м'яч, який потім 
торкається його руки/кисті)

Зазначені вище порушення вважаються такими навіть, якщо м'яч торкається 
руки/кисті гравця безпосередньо після його контакту із головою або тілом 
(включаючи ступню) іншого гравця, який знаходиться поруч.
За виключенням зазначених вище порушень, не є порушенням, коли м'яч 
торкається руки/кисті гравця:

• 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

Правило 12 Фоли та неналежна поведінка

1. Штрафний удар 

Додано текст 

Штрафний удар призначається, якщо гравець скоює будь-яке з наступних порушень:
(…)
• кусає або плює у будь-кого, хто є в списках команд, або в офіційну особу матчу

Пояснення

Штрафний/11-метровий удар може бути призначений лише за порушення, що було 
скоєно проти будь-кого зі списків команд (гравців, запасних, замінених, вилучених 
гравців та офіційних представників команд) або проти офіційної особи матчу.
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Новий текст 

(…)
Не кожний контакт м'яча з рукою/кистю є порушенням.

Гравець скоїв порушення, якщо він: 

· навмисно торкається м'яча власною рукою/кистю, наприклад, здійснює рух 
руки/ кисті до м'яча

· торкається м'яча своєю рукою/кистю, коли остання збільшує у неприродній 
спосіб об'єм тіла такого гравця. Вважається, що гравець збільшив об'єм 
власного тіла у неприродній спосіб, коли положення його руки/кисті не є 
наслідком (або не може бути пояснено як) руху тіла гравця у конкретній 
ситуації. Якщо гравець тримає руки/кисті у такому положенні, то він 
ризикує, що в його руку/кисть влучить м'яч, і що його буде покарано

· забиває гол у ворота суперника:
o безпосередньо власною рукою/кистю, навіть якщо це сталось 

випадково, включаючи воротаря
o негайно після того, як мʼяч торкнувся його руки/кисті, навіть якщо 

це сталось випадково

Пояснення

Не кожний контакт м'яча з рукою/кистю є порушенням.
Арбітри повинні оцінювати чинність положення руки/кисті у прив'язці до того, що 
робить гравець у кожній конкретній ситуації.
Положення руки/кисті гравця слід оцінювати в залежності від рухів його тіла в 
кожній окремій ситуації.
Випадкова гра рукою з боку партнера по команді перед голом та випадкова гра 
рукою, що створює гольову можливість, було вилучено з переліку порушень.

Правило 12 Фоли та неналежна поведінка

2. Вільний удар

Додано текст

Вільний удар призначається, якщо гравець:

• (…)
 iініціює навмисний трюк, щоб передати м'яч (в т.ч. зі штрафного/вільного удару 
або удару від воріт) воротарю головою, грудьми, коліном тощо, задля того, щоб 
обійти  Правило, незалежно чи торкнеться воротар м'яча руками чи ні; воротар 
отримує покарання, якщо він є відповідальним за ініціацію навмисного трюку
• скоює будь-яке інше порушення, (...)
(…)

3. Дисциплінарні заходи Попередження за неспортивну поведінку

Текст виправлено

Існують різні обставини за яких гравець повинен отримати попередження за 
неспортивну поведінку, включаючи наступні, якщо гравець:

• (…)
• ініціює навмисний трюк, щоб зробити передачу передати мʼяч (в т.ч. зі 

штрафного/вільного удару або удару від воріт) воротарю головою, грудьми, 
коліном, тощо, задля того, щоб обійти Правило, незалежно від того, торкнеться 
воротар до м’яча руками чи ні; воротарю виноситься попередження, якщо він є 
відповідальним за навмисний трюк

Пояснення

Покарання за порушення, що полягає у застосуванні навмисного трюку, 
спрямованому на те, щоб обійти Правило, коли воротар грає руками у м'яч 
після того, як отримав його від навмисного удару ногою його партнером по 
команді, буде застосовуватись при ударах від воріт.
Воротарю виноситься попередження, якщо він є відповідальним за навмисний 
трюк.
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Правило 12 Фоли та неналежна поведінка

4. Поновлення гри після фолів або неналежної поведінки

Текст виправлено

Якщо м’яч перебуває у грі і гравець скоїв порушення фізичного характеру в 
межах поля для гри, проти:

• суперника – вільний або штрафний удар або 11-метровий удар
• партнера по команді, запасного, заміненого, вилученого гравця, офіційного 

представника команди або офіційної особи матчу – штрафний удар або 11- 
метровий удар

• будь-якої іншої особи – «спірний м’яч»

Всі порушення вербального характеру караються вільним ударом. 

Якщо арбітр зупиняє гру через порушення, що було скоєне гравцем, в межах 
або за межами поля для гри, проти сторонньої особи, гра поновлюється 
спірним мʼячем, за виключенням тих випадків, коли за вихід з поля без 
дозволу на це арбітра призначається штрафний/вільний удар

Пояснення

Штрафний/11-метровий удар може бути призначений лише за порушення, що 
було скоєно проти будь-кого зі списків команд (гравців, запасних, замінених, 
вилучених гравців та офіційних представників команд) або проти офіційної 
особи матчу. Якщо гру було зупинено через інцидент, участь в якому брала будь-
яка інша особа, тварина, предмет тощо (стороння особа), гра поновлюється 
спірним м'ячем, за виключенням випадків, коли за вихід з поля без дозволу на це 
арбітра призначається штрафний/вільний удар

Протокол ВідеоАсистента Арбітра (ВАА)

4. Процедури

Додано текст

Недієздатність ВАА, ПВАА або Оператор Повторів

Положеннями Правила 6 (Інші Офіційні Особи Матчу) передбачено наступне: в 
Регламенті організатора змагань повинно бути чітко вказано, хто замінює 
офіційну особу матчу, яка нездатна розпочати або продовжити гру, а також 
зазначені всі інші зміни, що пов'язані із цим. В матчах із застосуванням ВАА, 
чинність цих положень розповсюджуються також і на операторів повторів. 

Оскільки для того, щоб стати відеотехнічною офіційною особою матчу 
(ВООМ)/оператором повторів, потрібно пройти спеціальне тренування та 
отримати кваліфікацію (сертифікацію), в Регламент змагань повинні бути 
включені наступні принципи:

• ВАА, ПВАА або оператор повторів, який нездатні розпочати або 
продовжити гру можуть бути замінені лише особою, яка має кваліфікацію 
(сертифікацію) для виконання відповідної функції.

• Якщо не має можливості знайти кваліфіковану заміну ВАА або оператора 
повторів*, то матч повинен бути зіграний/продовжений без використання 
системи ВАА.

• Якщо не має можливості знайти кваліфіковану заміну ПВАА, то матч 
повинен бути зіграний/продовжений без використання системи ВАА, за 
виключенням випадків існування виключних обставин, за яких обидві команди 
нададуть письмову згоду на те, що матч може бути зіграно/продовжено лише 
з ВАА та оператором повторів

* Це положення не застосовується, коли з системою працюють більш, ніж один ПВАА/
оператор повторів.

Пояснення

Організатори змагань повинні включити у власні регламенти принципи, яких слід 
дотримуватись у випадках, коли відеотехнічна офіційна особа матчу (ВООМ) або 
оператор повторів (ОП) стали недієздатними до або під час матчу.

Протокол ВідеоАсистента Арбітра (ВАА)

Текст виправлено

Застосування відео асистентів арбітрів (ВАА) дозволено лише за умови, що 
організатори матчу /змагання виконали вимоги Програми з Допомоги 
Впровадження та отримання Дозволу (IAAP) протоколу ВАА, вимоги щодо 
застосування цієї системи (як це вказано у посібнику ВАА), встановлені в 
документах IAAP ФІФА, і отримали письмовий дозвіл від IFAB та ФІФА.

Пояснення

Для використання ВАА потрібно лише отримати письмовий дозвіл на це від ФІФА. 
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Словник Футбольні терміни

Offensive, insulting or abusive language/action(s) / Агресивні, образливі або 
непристойні вирази/дія (-ї)

Словесна або фізична поведінка, яка є грубою, образливою, неповажною; 
карається вилученням (червоною карткою)

Словник Футбольні терміни

Video match officials (VOMs)/Відеотехнічні офіційні особи матчу (ВООМ) 

Це ВАА та ПВАА, які допомагають арбітру у відповідності до Правил Гри та 
Протоколу ВАА
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