
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ФАЗИ АТАКУВАЛЬНИХ ДІЙ 
 
 
"Початкова фаза атакувальних дій" (ПФАД) 
Правилами Гри обмежено проміжок часу гри, який передує епізоду, що може бути 
переглянуто; Правило 5 - “Арбітр” стверджує, що арбітр не може змінити рішення 
після того, як гру було поновлено. Це застосовується у відношенні до рішень щодо 
поновлення, але це не є обов'язковим у випадках із деякими дисциплінарними 
санкціями. 
Фактичний проміжок часу гри, який передує епізоду, що може бути переглянуто, 
залежить від категорії епізоду: 

• Червона картка (за виключенням ЗОГМ) і помилкова ідентифікація – 
розглядається лише епізод 
• Гол, 11-метровий удар або епізод ЗОГМ — проміжок часу гри, що можна 
переглянути, і що передує епізоду, пов'язаному із голом, 11-метровим ударом 
епізодом або порушенням ЗОГМ - це "початкова фаза атакувальних дій" (ПФАД).  

 
Ця фаза починається із початком атакувальних дій, що призвели до голу, 11-метрового 
удару або порушення ЗОГМ, і, якщо це важливо, передбачає визначення того, як саме 
відбувалось заволодіння м'ячем у «звичайній» (відкритій) грі на початковому етапі 
таких ігрових дій. 
ПФАД "встановлює" відправну точку для фази ігрових дій, що може бути переглянуто, 
і які відбуваються до забитого голу, 11-метрового удару або епізоду ЗОГМ. Основний 
принцип визначення ПФАД полягає в тому, що доки команда, що атакує, не заволоділа 
м'ячем, їхні суперники мали можливість «вільно» розпоряджатися м'ячем і, таким 
чином, будь-яке «не помічене» порушення, яке сталось до того, як вони втратили 
контроль (володіння), є неважливим. 
 
ПФАД вимагає від арбітра, за допомогою ВАА, визначити: 

• як команда, що атакує, заволоділа м'ячем під час «звичайних ігрових дій», і 
• коли почалася фаза атакувальних дій, що призвела до забитого голу або епізоду із 
11-метровим ударом 
 

З метою визначення ПФАД, команда, що атакує, може заволодіти м'ячем: 
• коли саме вона здійснила поновлення 
• за «звичайних ігрових дій», коли жодна з команд не володіла м'ячем 
• коли м'яч було "втрачено" суперниками (наприклад, погано виконана передача, 
“обрізка” тощо) або 
• в результаті боротьби за м'яч із суперником 

 
Наведене нижче не вважається явним заволодінням м'ячем: 

• сейв, відскок або рикошет, які не призводять до контролю м'яча 
• “обрізка”, яка не досягає або не контролюється партнером по команді 

 
Якщо команда, що атакує, заволоділа м’ячем внаслідок порушення за "звичайних 
ігрових дій", гол, 11-метровий удар або ЗОГМ може бути переглянуто, лише якщо: 

• порушення сталося під час або на початку фази атакувальних дій, та 
• арбітр скоїв «явну та очевидну помилку» не покаравши за порушення 
 

 



Визначення місця, в якій «фаза атаки (дій)» починається, є суб'єктивним і вимагає від 
арбітр рішення, коли саме команда, що атакує, явно просунулася з м'ячем у напрямку 
до штрафної площі/воріт суперника. Передача м'яча назад біля штрафної площі 
суперника, не обов'язково означає закінчення ПФАД. ПФАД може відбуватися після 
того, як команда, що атакує, утримували володіння м'ячем впродовж певного проміжку 
часу. 
ВАА та арбітр повинні взяти на озброєння та керуватись наступним підходом “що 
очікує футбол?”, а також застосовувати принципи, свої знання та досвід для 
визначення ПФАД, як фази атаки, під час якої, якщо відбудеться порушення, то його, 
ймовірно, можна буде визначити, як "зрив" очевидної гольової можливості” або як 
“зрив перспективної атаки”. 
 
Якщо команда, що захищається, торкнеться або зіграє у м'яч під час атакувальної фази, 
то це не призводить до автоматичного завершення «ПФАД» і початку нової «ПФАД». 
ПФАД закінчується, коли: 

• рух вперед зупиняється (за винятком, якщо відбувається в/навколо штрафної 
площі) 
• команда, що захищається, отримує «контрольоване володіння» м'ячем, тобто,   
  коли гравець команди, що захищається: 

• «обрізає» м'яч, не перебуваючи при цьому під будь-яким пресингом 
• явно контролює і переміщується з або робить передачу м'яча 
 

«Неконтрольований» навмисний дотик до м'яча НЕ є контрольованим володінням. 
Оцінка ПФАД вимагає співпраці між арбітром та ВАА, і можливо також із АА-ми та 
ДАА. 
ВАА допомагатиме арбітру встановити ПФАД, але, якщо м'яч рухається за межами 
“зору” камери, то тоді арбітр та інші офіційні особи матчу повинні прийняти рішення 
щодо “заволодіння”. 
 


