
ЩОДО «ФАКТИЧНИХ» ТА «СУБ’ЄКТИВНИХ» РІШЕНЬ 
 

Використання відеотехнології ВАА (VAR) при проведенні футбольних матчів базується 
на певному ряді принципів, які повинні бути застосовані у кожному матчі, в якому 
використовується система ВАА (VAR). 

При застосуванні вимог Протоколу ВАА (VAR), в залежності від ігрових епізодів, офіційні 
особи матчу мають приймати «ФАКТИЧНІ» чи «СУБ’ЄКТИВНІ» рішення:  

 

Фактичні рішення - відбувається «Лише перегляд ВАА»  БЕЗ «Перегляду на полі» 
(ПНП), оскільки необхідно визначити лише факт та місце напр. контакту/фолу  тощо. 

Після скоєння порушення (фолу) та аналізу ігрового епізоду, що вимагає втручання у гру 
і стосується прийняття «фактичного» рішення, ВАА (VAR) інформує про це польового арбітра, 
після чого останній, на підставі отриманої інформації, приймає кінцеве рішення на полі, при 
цьому ПНП не відбувається.    
  

Приклади фактичних рішень (визначає ВАА): 
o Визначення місця скоєння фолу (всередині/за межами штрафної площі) 
o Визначення місця контакту (гра рукою/ігрове порушення (фол) 
o Позиція гравців (при поза грою) 
o Вихід м'яча з гри 
o Контакт м'яча та руки у нападника/партнера по команді коли негайно* відбувається   
             взяття воріт суперника 
 

Як виключення, перегляд на полі (ПНП) фактичних рішень може бути застосованим у 
випадках, якщо це допоможе управлінню гравцями/матчем або щоб "подати" рішення 
(наприклад, у ключовому вирішальному для матчу рішенні наприкінці матчу).  
 

негайно* - протягом дуже короткого проміжку часу (в безпосередній близькості від воріт)  
 
 

Суб’єктивні рішення - відбувається  «Перегляд на полі» (ПНП), в площі перегляду 
арбітра (ППА) польовим арбітром. Оскільки дії потребують особистої думки (Правило 5) 
польового арбітра існує необхідність їхнього аналізу та оцінки з боку останнього.   
 

Після скоєння порушення та аналізу ігрового епізоду, що вимагає втручання у гру і стосується 
прийняття «суб’єктивного» рішення, ВАА (VAR) рекомендує польовому арбітру перегляд на 
полі ПНП (ППА), після завершення перегляду останній, на підставі отриманої інформації, 
приймає кінцеве рішення на полі. 
 

Приклади суб'єктивних рішень (ПНП польовим арбітром): 
o Гра рукою, фоли, що караються 11-метровим ударом 
o Дії, що заслуговують Червоної картки (ЧК) за серйозне ігрове порушення та   
             агресивну поведінку чи/або зривають очевидну гольову можливість (ЗОГМ) 
o Фоли, визначення чи була гра рукою навмисною  чи/або  рука/кисть знаходилася   
             в «природньому» положенні, коли було зафіксовано взяття воріт, при початковій   
             фазі атакувальних дій (ПФАД) 
o Позиція гравців (при поза грою), коли відбувається втручання, вплив на суперника  
             при зарахуванні голу 
o Вміння подати рішення/управління грою 


