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Вступ
Правилах проведення змагань з флорболу в Україні підготовлені
фахівцями федерації з флорболу в Україні з урахуванням міжнародних Правил і
враховані всі зміни і доповнення за останні роки.
Флорбол «хокей у залі» - командна гра. Переважно ігри проводяться, в
закритому приміщенні на твердому покритті. Гра проходить у формі матчу між
двома командами, з метою забити більше голів у ворота команди суперника, з
дотриманням правил гри
Останнє видання міжнародних правил гри з змінами і додатками було
надруковано в Стокгольмі в травні 2002 року.
Міжнародна

федерація

флорболу

(МФФ)

вважає

що

процес

удосконалення правил продовжується. Необхідно розуміти, що в правила
постійно необхідно вносити зміни відповідно до швидкого зростання рівня гри.
Важливо щоб гра була приємною, безпечною, чесною, зрозумілої для
гравців, тренерів, суддів, глядачів і засобів масової інформації.
Звертаємо увагу на те, що правила однакові для чоловічого і жіночого
флорболу будь-якого рівня змагань. Використання чоловічих займенників
пояснюється, прагненням зробити текст доступним для розуміння.
1. Ранг і характер змагань
Змагання з флорболу командні.
По рангу змагання підрозділяються:
Чемпіонати України серед чоловіків, юніорів, юнаків, жінок, юніорок,
дівчат;
Кубки України, турніри, масові заходи для кожної вікової категорії.
Територіальні кубки.
В кожній категорії можуть бути змішані команди по статі (чоловіки,
жінки), співвідношення обумовлюється положенням проведення змагань.
Система проведення гри передбачається положенням про змагання.
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1.1. Визначення переможців
Команда переможець визначається по найбільшій кількості забитих
м’ячів за час гри, додатковий час, штрафних ударів.
2. Положення проведення змагань
В положенні надаються умови, програми, система проведення змагань.
Вимоги до учасників, вікові категорії, умови визначення переможців,
нагородження та Інші питання щодо організації і проведення змагань.
3. Суддівська колегія
Головний

суддя

-

організує

роботу

суддівської

колегії,

несе

відповідальність за дотримання правил змагань суддями.
Польові судді (2 особи) мають рівні права, контролюють гру відповідно
правил змагань, приймають рішення щодо покарань за порушення правил гри
1. Судді перед початком матчу, зобов'язані оглянути майданчик, і
переконатися у відсутності недоліків. Про існуючі недоліки необхідно
доповісти організаторам змагань які повинні їх усунути.
Організатори змагань (команда господарів) несуть відповідальність за
стан поля, бортів і воріт. Всі небезпечні об'єкти повинні бути видалені
Секретаріат ( 2 особи) Секретаріат і штрафні лави розташовуються
симетрично навпроти зони заміни, на рівні центральної лінії і відповідній
відстані від борту. Лавки штрафників для кожної команди, розраховані як
мінімум на 2-і людини, розташовуються по обидві сторони секретаріату.
Керівництво проведенням змагань може допустити зміну розташування
секретаріату і лавок для штрафників
Хронометрист — інформатор слідкує за часом проведення чистого часу
гри, часом перерви, тайм-ауту, додаткового часу. Надає інформацію щодо гри,
порушення правил, видалення учасника, інші штрафні санкції які оголошують
судді на майданчику.
Судді мають право зупинити матч, якщо вони вважають, що матч не може
бути продовжений згідно правилам гри.
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Лікар змагань - перевіряє у заявках наявність медичного контролю,
організовує роботу медичних служб задіяних для забезпечення змагань,
своєчасно організовує медичну допомогу (в разі якщо відсутні лікарі у
командах). Приймає участь у організації антидопінгового контролю відповідно
вимогам ВАДА
3.1. Протести
На кожен матч передбачений календарем, ФФУ призначає апеляційне
журі у кількості одного - трьох осіб, яке наглядає за виконанням Правил і
Положення про змагання, як з боку учасників змагань так і суддівської колегії.
Офіційна особа або капітан команди має право не пізніше однієї години
по закінченню матчу подати протест щодо не дотримування суддівською
колегією окремих положень Правил, або Положення змагань, надати відповідну
фінансову заставу яка передбачається Положенням про змагання. Рішення щодо
Протесту надається не пізніше як за дві години після його подачі. У випадках
коли журі не в змозі прийняти рішення матеріали надаються до ФФУ про що
повідомляється заявник Протесту.
4. УМОВИ ГРИ
4.1. Розміри ігрового майданчика
1. Ігровий майданчик має прямокутну форму розмірами 40м х 20м
(довжина х ширина), обгороджена по периметру бортом заввишки 50см, що має
закруглення в кутках майданчика.
Допустимі розміри майданчика:
- мінімальний - 36м х 18м;
- максимальний - 44м х 22м
4.2. Розмітка ігрового майданчика
1.

Лінії

розмітки

наносяться

широтою

4-5см

ясно

помітним

кольором Всі лінії ігрового майданчика входять в площу яку вони обмежують.
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2.

Центральна лінія наноситься паралельно коротким сторонам

майданчика, розділяючи її на дві рівні частини. По центру наноситься точка
розіграшу (діаметр 10 см)
3.

Штрафні майданчики прямокутної форми розміром 4м х 5м

(довжина х ширина), включаючи лінії, розташовуються на відстані 2,85м від
відповідних коротких сторін майданчика.
4.
(довжина

Воротарські майданчики прямокутної форми розміром 1м х 2,5м
х

ширина),

включаючи

лінії,

розташовуються

в

штрафних

майданчиках так, щоб їх задні лінії проходили в 0,65м від лінії штрафних
майданчиків.
5.
6.

Задня лінія воротарського майданчика, є лінією воріт.
Мітки стійок воріт наносяться симетрично на задній лінії

воротарського майданчика (лінії воріт) паралельно бічним сторонам, відстань
між ними 1,6м.
7.

Точки розіграшу м'яча позначаються у вигляді перетинів двох

ліній (“хрестами”) на центральній лінії і на уявному продовженні лінії воріт на
відстані 1,5м від довгих сторін майданчика.
4.3. Ворота
Ворота встановленого зразка знаходяться відповідно до розмітки на
майданчику.
1.

Рами воріт мають розміри: 160см х 115см х 40см х 65см (ширина х

висота х глибина вгорі х глибина внизу Штанги і мають круглу форму
діаметром 32мм.
Ворота повинні бути сертифіковані МФФ.
2.

Ворота

обтягуються

м'якою

сіткою

неяскравого

кольору

і

додатково забезпечуються “гусячою” сіткою.
”Гусяча” сітка кріпиться на відстані 20 см від верхньої у глиб і повністю

“

прикриває створ воріт.
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4.4. Зони заміни
1.

Зони заміни завдовжки 10 м. розташовуються на одній з довгих

сторін борту, по обидві сторони від лінії центру на відстані 5 м.
Глибина зон заміни не більше 3 м. від борту. Лави для дев'ятнадцяти
гравців розташовуються на відповідній відстані від борту.
2.

У зоні заміни гравців дозволено знаходження тільки гравців

одягнених в однакову форму і 5 офіційних осіб команди.
5. Час гри
5.1. Ігровий час
1.

Ігровий час складається з 3 періодів по 20 хвилин кожен, з двома

перервами по 10 хвилин. Під час перерв команди міняються сторонами
майданчика.
При зміні сторонами майданчика, команди міняються зонами заміни.
Сторону зустрічі визначає команда господарів.
Кожен новий період починається з розіграшу спірного м'яча в центрі
майданчика.
В кінці кожного періоду секретаріат несе відповідальність за своєчасність
і правильність подачі звукового сигналу про закінчення часу періоду.
Відлік часу перерви починається негайно із закінченням періоду.
Після

закінчення

часу

перерви

судді

запрошують

команди

для

продовження гри.
Якщо, на думку судді, одна з ігрових сторін майданчика має перевагу
перед іншою, то команди міняються сторонами у середині 3-го періоду, що
повинно бути визначено і оголошене до початку матчу.
Якщо команда міняються сторонами, то гра поновлюється розіграшем
спірного м'яча в центрі майданчика.
Керівництво проведенням змагань може зменшити час гри, але не менше
ніж 2 періоди по 15 хвилин з перервою.
2.

Час гри повинен бути чистим.
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Чистий час гри має на увазі, те, що час гри зупиняється після кожного
свистка судді, а продовжується після того, як м'яч буде введений в гру.
При незвичайній зупинці гри, судді подають потрійний сигнал.
Судді самі визначають, що може служити незвичайною зупинкою гри,
наприклад: пошкоджений м'яч, роз'єднання бортів, поява сторонніх осіб, або
предметів на полі, повне або часткове відключення освітлення або помилково
подана сирена про закінчення матчу.
При роз'єднанні борту, гра триває до моменту поки м'яч не опиниться в
місці роз'єднання.
При отриманні гравцем травми, гра зупиняється, якщо на думку суддів,
має місце серйозна травма або травмований гравець безпосередньо впливає на
хід гри.
Оргкомітет змагань може вирішити використання “брудного часу”
гри, завжди зупиняючи час: при воріт, тайм-ауту, видалення при
виконанні штрафного удару, потрійного свистка судді під час незвичайної
зупинки гри.
Останні 3 хвилини гри в третьому періоді повинні бути “чистими”.
5.2 Тайм-аут
1. Протягом гри, кожна команда має право на один тайм-аут, який
надається, під час зупинки гри.
Суддя подає потрійний сигнал свистком.
Тайм-аут може бути у будь-який час, у тому числі і після воріт або при
виконанні штрафного кидка, але тільки капітаном команди або офіційним
представником команди.
Тайм-аут, під час зупинки гри повинен надаватися негайно, але якщо
судді вважають, що це негативно може вплинути на положення команди
супротивника тайм-аут може надаватися під час наступної зупинки гри.
Запит тайм-ауту повинен завжди задовольнятися, виключаючи випадки,
коли після забитого м'яча, команда може від нього відмовитися.
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Час тайм-ауту починається з додаткового сигналу суддів. Під час таймауту команди знаходяться в зонах заміни, а судді в секретаріаті.
Після закінчення 30 секунд дається додатковий сигнал, що оповіщає про
закінчення часу тайм-ауту.
Після тайм-ауту, гра поновлюється згідно тому, що послужило причиною
зупинки.
Видалений гравець не може брати участь в тайм-ауті.
5.3 Додатковий час
Якщо матч, в якому необхідно визначити переможця, закінчується в
нічию, то час гри триває до виявлення переможця.
Перед додатковим часом, команди мають право на 2-хвилинну перерву,
але при цьому зміна сторонами майданчика не відбувається.
Під час додаткового часу діють ті ж правила зупинки і продовженні часу
матчу, як і в основний час.
Додатковий час не діліться на періоди. Штрафний час зберігається при
додатковому часі
Про тривалість додаткового часу вирішує керівництво (оргкомітет)
проведення змагань.
Додатковий час не може бути 10 хвилин.
Якщо рахунок після додаткового часу залишається рівним переможець в
матчі може визначитися по серії штрафних ударів.
5.4 Штрафні удари після додаткового часу
П’ять гравців від кожної команди виконують по одному удару.
Якщо рахунок після додаткового часу залишається рівним, ті ж самі
гравці, виконують ще по одному удару, поки не буде, досягнутий результат на
користь однієї команди.
Штрафні удари виконуються по черзі.
Судді вирішують в які ворота виконуватимуться штрафні удари і кидають
долю капітанам команд.
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Переможець вибирає, яка команда почне виконувати штрафні удари.
Капітан або офіційна особа команди, у письмовій формі, повідомляють
суддів і секретаріат номера гравців виконуючих штрафні удари, і порядок в
якому вони виконуватимуться.
Судді стежать за виконанням штрафних ударів в точній відповідності із
заявкою.
Як тільки результат досягнутий в користь однієї з команд, матч
закінчується, і команда переможець вважається таким, що перемогла з різницею
в один м'яч.
При виконання першої серії штрафних ударів, вирішальний результат
вважається досягнутим, коли одна команда має більшу кількість забитих м'ячів,
чим команда суперника.
При необхідному додатковому штрафному ударі вирішальний результат
вважається досягнутим, коли одна команда має на один м'яч більше, ніж інша, і
при цьому обидві команди зробили одну і теж кількість штрафних ударів.
Додаткові штрафні удари не обов'язково виконувати в тому ж порядку як
в першій серії, але гравець не може пробивати 3-й штрафний удар, поки всі
заявлені гравці його команди не виконають по 2 удари.
Оштрафований під час основного і додаткового часу гри, гравець, може
брати участь у виконанні штрафних ударів, якщо він не був видалений до кінця
гри (матч-штраф).
Якщо під час серії штрафних ударів один із заявлених на виконання
штрафних ударів гравець одержує матч-штраф, то капітан команди вибирає
польового гравця, який не заявлений на виконання штрафних ударів, для його
заміни.
Якщо воротар одержує матч-штраф в серії штрафних ударів, він повинен
бути замінений запасним воротарем.
За відсутності у команди запасного воротаря, їй дається 3 хвилини на
переодягання польового гравця.
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Цей час ніхто не може використовувати для розминки.
Новий воротар наголошується в протоколі матчу, з вказівкою часу вступу
його в гру.
Команда, яка не може заявити п'ять польових гравців, має право виконати
кількість штрафних ударів, рівну числу гравців.
Це правило має силу і на додаткові штрафні удари.
6. УЧАСНИКИ
6.1. Учасники змагань повинні знати правила гри. Виконувати всі жести
судів і жести порушень. Виконувати вимоги щодо одягу, захисних засобів.
Учасники мають право отримувати нагороди за спортивні результати,
отримувати спортивні розряди та спортивні звання. Звертатися до суддів через
капітана команди.
Вікові категорії учасників змагань:
Дівчатка 9-12 років хлопчики 10-13 дівчата
13-16 років юнаки 14 16 юніорки 17-18
років юніори 17-18 дорослі старші 18 років
Змішані команди повинні бути однієї вікової категорії і в рівної кількості
на полі гри.
Склад команди 15 польових гравців, 2 воротаря, не більш 5 офіційних
осіб (2 тренера, керівник, лікар інші).
6.2. Заміна гравців
1.

Заміна з 5-ти гравців, які знаходяться на полі проводитися у будь -

який час матчу і в необмеженій кількості.
Всі заміни відбуваються тільки у власній зоні заміни.
Гравець, що покидає майданчик, повинен перетнути борт до того, як це
зробить замінюючи його гравець.
Травмований гравець, що покидає майданчик поза власною зоною заміни,
не може бути замінений до найближчої зупинки гри.

11

6.3 Спеціальні правила для воротарів
1.

Всі воротарі повинні бути відмічені в протоколі матчу прізвища

воротаря ставляться букви “Вр.” або “G”).
Гравець, відмічений в протоколі воротарем, не може брати участь в грі, як
польовий гравець, з ключкою, до закінчення цього матчу.
Якщо унаслідок штрафу або травми, команда вимушена замінити
воротаря, а запасний воротар відсутній, їй дається 3 хвилини на переодягання
польового гравця.
Цей час ніхто не може використовувати для розминки.
Новий воротар наголошується в протоколі матчу, з вказівкою часу вступу
його в гру.
2.

Якщо воротар по ходу гри повністю покинув штрафний майданчик,

він вважається польовим гравцем, але без ключки, до тих пір, поки не
повернеться.
Це правило не розповсюджується на ситуацію, коли воротар покидає
штрафний майданчик за інерцією, після кидка.
Воротар вважається таким, що повністю покинув штрафний майданчик,
якщо він знаходиться за її межами повністю і ніяка частина його тіла не
торкається підлоги усередині штрафного майданчика.
Воротар має право стрибати в межах свого штрафного майданчика. Лінії
включені в розміри штрафної площі.
6.4 Спеціальні правила для капітанів команд
1.

Кожна команда має капітана, який повинен бути відмічений

в протоколі матчу напроти прізвища капітана ставляться букви “К” або
“С”.
Заміна капітана команди проводиться тільки при хворобі, травмі або матч
штрафі.
У протоколі матчу наголошується новий капітан і час вступу до гри.
Замінений капітан команди, до закінчення матчу, не може знову бути
капітаном команди.
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2.

Тільки капітан команди має право вести переговори з суддями

щодо тлумачення правил, і зобов'язаний допомагати суддям в спірних
моментах.
При переговорах з суддями капітан команди повинен бути ввічливий і
коректний.
Оштрафований капітан команди втрачає право вести переговори з
суддями, якщо тільки вони не звернуться до нього.
У інших випадках команда з оштрафованим капітаном втрачає право на
спілкування з суддями.
6.5 Офіційні особи команди
1.

Кожна команда може мати не більше п'яти офіційних осіб

команди, які вносяться в протокол.
Ніякі інші особи, окрім заявлених в протоколі матчу, не можуть
знаходитися в зоні заміни команди.
Жодна з офіційних осіб команди не може виходити на майданчик без
дозволу суддів, за винятком тайм-ауту.
Все керівництво командою повинне здійснюватися з власної зони заміни
команди.
Перед матчем, одна з офіційних осіб повинна підписати протокол матчу,
після чого, виправлення не допускаються.
Якщо офіційна особа команди заявлений, і як офіційна особа і як гравець,
він завжди розглядається гравцем в будь-яких спірних ситуаціях щодо
штрафних покар в зоні заміни.
7 ЕКІПІРОВКА
7.3 Форма гравців
1.

Всі польові гравці команди одягнені в однакову форму, що

складається з футболки, шортів і гетрів або шкарпеток.
Форма команди може мати будь-яку колірну комбінацію, але футболки не
повинні бути сірими.
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Якщо судді вважають, що форми команд за кольором, один від одного не
особливо розпізнаються, команда гостей зобов'язана змінити форму.
Гетри або шкарпетки повинні бути по коліна, однаковими у всіх гравців, і
відрізнятися від гравців іншої команди, якщо це вирішено керівництвом
проведенням змагань.
2.

Всі воротарі одягнені в светри і довгі брюки.

3.

Всі гравці на футболках мають різні номери, які є цілими

числами, з ясно помітних арабських цифр, на задній і передній частині
футболки.
Висота цифр на спині не менше 200 мм, а на грудях не менше 70 мм.
Номерами можуть бути будь-які числа від 1 до 99 включно, але номер 1
не може бути у польового гравця.
4.

Всі гравці повинні бути взуті в спортивне взуття для залів.

Не допускається надягати гетри або шкарпетки поверх взуття.
Якщо гравець під час гри втрачає один або обидва черевики, він може
продовжувати грати до найближчої зупинки гри.
7.2. Спеціальна екіпіровка воротаря
1.

Воротар грає без ключки.

2.

Воротар

грає

в

шоломі,

встановленого

зразка,

який

використовується воротарем тільки на майданчику під час гри.
Ніяка зміна до шолома не може бути застосована окрім фарбування.
3.

Воротар може використовувати будь-яке захисне спорядження, але

воно не може включати частини, які закриватимуть ворота.
Шолом і тонкі рукавички дозволені.
Не допускається застосування речовин, що зменшують тертя.
Забороняється знаходження сторонніх предметів біля воріт, у воротах або
на воротах.
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7.3 Особливості екіпіровки капітана команди
1. Капітан команди носить пов'язку.
Пов'язка одягається на ліву руку, і повинна бути ясно видимої.
Не допустимо використання як пов'язка стрічки.
7.4 Персональна екіпіровка
1. На гравці не можуть бути надіті предмети, які можуть завдати травми.
Персональна екіпіровка включає захисне і медичне спорядження,
годинник, прикраси, і т.д.
Які предмети екіпіровки вважаються небезпечними, вирішують судді.
Все захисне спорядження, по можливості, повинно бути одягнена під
одяг.
Головні убори, за винятком еластичної пов'язки заборонені.
Всі форми довгої нижньої білизни заборонені для польових гравців.
7.5. М’яч
1. М'яч білого кольору, кулястої форми, виготовлений з пластика.
Діаметр м'яча 72мм, вага 23 грами. М'яч має 26 симетрично розташованих
отворів, діаметром 10мм.
З дозволу керівництва проведенням змагань м'яч може бути іншого
кольору.
М’яч повинен бути схвалений і затверджений МФФ.
7.6. Ключка
1.

Ключка повинна бути схвалена і затверджена МФФ.

Всі зміни ключки, окрім укорочення, заборонені.
Рукоятка ключки може бути обмотана вище за відмітку обхвату, не
закриваючи офіційних міток.
Довжина палиці не перевищує 990 мм.
2.
30 мм.

Крюк не може бути гострим, і його загин не може перевищувати
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Всі зміни крюка, окрім загинання, заборонені.
Загин крюка вимірюватися від нижнього краю найвищої точки крюка,
коли ключка лежить на рівній поверхні.
Заміна крюка дозволена, але новий крюк повинен бути добре закріплений.
Обмотка місця з'єднання крюка і палиці дозволена, але не більше ніж 10
мм видимої частини крюка.
7.7. Екіпіровка суддів
Судді матчу одягнені в сірі сорочки, чорні шорти і чорні гетри до коліна.
Інші

кольорові

комбінації

можна

використовувати

з

дозволу

керівництвом проведення змагань
Судді

екіпіруються

пластмасовими середнього

розміру

свистками,

лінійкою і червоними.
З дозволу керівництва проведенням змагань можна використовувати
свистки інших типів.
7.8. Екіпіровка секретаріату
1.

Секретаріат зобов'язаний мати все необхідне для повноцінного

виконання своїх обов'язків.
7.9. Контроль інвентарю
1.

Питання

щодо

контролю

і

вимірювання

всього

інвентарю

вирішують судді.
Перевірка проводиться до і під час матчу.
Неправильний інвентар, виявлений до матчу, виправляється зацікавленим
гравцем, після чого він може брати участь в матчі.
Застосування неправильного спорядження, виявлене протягом матчу веде
до відповідного видалення.
Порушення, що відносяться до форми гравців і пов'язки капітана
команди, штрафуються не більше ніж одним двох хвилинним штрафом за весь
матч.
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Про весь неправильний спорядження повинно бути повідомлено суддям.
Ніхто окрім, капітана команди і гравець з вимірюваним спорядженням не
може в секретаріаті у момент вимірювання.
Після вимірювання, гра поновлюється згідно тому, що послужило
причиною зупинки.
2.

Вимірювання загину крюка або довжини палиці може зажадатися

капітаном команди.
Він же має право вказати суддям на інше неправильне спорядження
супротивників, в цьому випадку судді вирішують, вживати заходи.
Вимірювання може бути проведено у будь-який час, але після зупинки
гри.
Якщо вимірювання запитане під час зупинки гри, включаючи випадки
пов’язані з воріт, і виконання штрафних ударів, воно повинне бути, виконано,
якщо тільки, на думку суддів, це негативно не вплине на команду супротивника.
В цьому випадку вимірювання буде проведено під час наступної зупинки.
Судді зобов'язані перевірити крюк або рукоятку на прохання капітана
команди, але тільки одне вимірювання на команду дозволене під час зупинки
гри.
Ніхто окрім, капітана команди і гравця з вимірюваним спорядженням не
може знаходитися в секретаріаті у момент вимірювання.
Після вимірювання, гра поновлюється згідно тому, що послужило
причиною зупинки.
8. СТАНДАРТНІ СИТУАЦІЇ

8.1. Загальні правила для стандартних ситуацій
1.

Після

зупинки

гра

продовжується

із

стандартної

ситуації,

відповідній причині зупинки.
Стандартні ситуації - розіграш спірного м'яча, ввідні, вільні або штрафні
удари.
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2.

Судді дають один сигнал, показують відповідний жест і місце

розіграшу стандартної ситуації.
Після цього м'яч можна вводити в гру, при необхідності після другого
сигналу, якщо м'яч не рухомий і знаходиться в правильному місці розіграшу.
Судді спочатку показують напрям атаки, потім жест порушення що став
причиною зупинки.
Якщо, на думку суддів, ситуація не принципова, то м'яч може бути не
повністю зупинений або знаходиться не точно на місці порушення.
3.

Стандартна ситуація виконується швидко, без затримок.

Судді вирішують, що вважати навмисною затримкою.
При затримці розіграшу стандартної ситуації, судді попереджають гравця
перед ухваленням подальших дій.
8.2. Розіграш спірного м'яча
1.

На

початку

нового

періоду

і

після

правильного

воріт,

призначається розіграш спірного м'яча в центрі поля.
Після воріт, протягом додаткового часу, штрафного удару, в кінці періоду
розіграш спірного м'яча не проводиться
При розіграші спірного м'яча в центрі поля, гравці команд повинні
розташовуватися на своїй половині майданчика.
2.

Після зупинки гри, коли жодна з команд не отримує право на

ввідний удар, вільний удар, штрафний удар, гра продовжується з розіграшу
спірного м'яча.
3.

Розіграш спірного м'яча виконується в найближчій точці

розіграшу спірного м'яча (“хрестах”), згідно положенню м'яча під час зупинки.
4.

Всі гравці, окрім тих, що беруть участь в розіграші, зобов'язані

без нагадування суддів, зайняти позицію не менше 3 м. від м'яча, включаючи
ключку.
Перед розіграшем спірного м'яча судді перевіряють розташування гравців
і команд.
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5.

У розіграші спірного м’яча беруть участь поодинці польовому

гравцю від кожної команди.
Гравці

стоять

лицем

до

сторони

майданчика

супротивника,

не

торкаючись, один одного.
Стопи гравців розташовуються перпендикулярно, на однаковій відстані
від лінії центру.
Ключки необхідно тримати звичайним хватом, вище мітки захоплення.
Крюки розташовуються перпендикулярно центральній лінії, з обох боків від
м'яча не стосуючись його.
Звичайний хват має на увазі спосіб, яким гравець тримає свою ключку під
час гри.
З якого боку від м’яча ставити ключку вибирає гравець команди, що
захищається.
Якщо розіграш спірного м’яча відбувається на центральній лінії, вибирає
сторону від м’яча гравець команди гостей.
М'яч знаходиться по центру крюків. Гравець, що бере участь в розіграші
спірного м'яча що не виконує вимоги суддів, повинен бути замінений.
У разі виникнення спірного моменту пов'язаного із заміною гравця, перед
розіграшем спірного м'яча, команда гостей зобов'язана виконати заміну першої.
6.

Гол

забитий

безпосередньо

з

розіграшу

спірного

м'яча

зараховується.
8.3. Події, що ведуть до розіграшу спірного м’яча
1.

Пошкодження м'яча.

2.

Не надається можливість грати м'ячем.

Судді, перед зупинкою гри, повинні дати гравцям можливість оволодіти
м'ячем.
3.

Відокремлені частини бортів, і м'яч знаходиться в близькості від

місця роз'єднання.
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4.

Рама воріт ненавмисно зрушена і не може бути повернена на місце

в найкоротший час.
У обов’язки воротаря входить відновлення рами воріт, як тільки це стане
можливим.
5.

Має

місце

серйозна

травма,

або

травмований

гравець

безпосередньо впливає на хід гри.
Судді вирішують, що вважати серйозною травмою, при необхідності гра
повинна бути зупинена.
6.

Виникнення в грі нестандартної ситуація.

Судді вирішують, що вважати нестандартною ситуацією, звичайно ця
поява на майданчику людей або предметів, що не мають відношення до гри,
повне або часткове відключення освітлення, сирена про закінчення матчу
подана помилково.
7.

Узяття воріт не зараховане, не дивлячись на те, що не здійснено

порушення, що веде до вільного удару.
Включаючи ситуацію, коли м'яч потрапляє у ворота, не перетинаючи
лінію воріт спереду.
8.

Штрафний удар не зарахований.

Включаючи ситуацію, коли штрафний удар виконаний не правильно.
9.

За умисну затримку гри командою, що не порушила правило, під

час відкладеного штрафу. Після відкладеного штрафу завжди дається розіграш
спірного м'яча.
За порушення, не пов'язане з грою, але здійснене під час гри.
Включаючи, вихід на майданчик оштрафованого гравця до закінчення
часу штрафу, і спробу оволодіти м'ячем.
10.

Судді, не можуть вирішити якій команді вводити м'яч в гру.

Включаючи, одночасне порушення правил гравцями обох команд.
11.

Спірне або помилкове рішення суддів.
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8.4. Ввідний удар
1.

Коли м'яч покидає майданчик, команда, що не порушила правило

має право на ввідний удар. Що порушила правила, вважається команда, чий
гравець (або його спорядження) торкнувся останній м'яча, перш ніж він
покинув межі майданчика.
2.

Ввідний удар проводиться з місця, де м'яч покинув майданчик, в

1,5 метрах від борту, але не за уявною лінією воріт.
Якщо, на думку суддів, ситуація не принципова, м'яч може бути не
повністю зупинений і ввідний удар проводитися не точно з місця порушення і з
відстані, ближче 1,5 метрів від борту.
Введення м'яча в гру із-за уявної лінії воріт виконується з найближчої
точки розіграшу спірного м'яча (“хреста”).
У випадку, торкання м'ячем стелі або предметів вище за майданчик,
ввідний удар виконується в 1,5 м від борту на тому ж самій відстані від лінії
центру.
3.

Всі гравці команди супротивника зобов'язані без нагадування

суддів, зайняти позицію не менше 3 м від м'яча, включаючи ключку.
Гравець, що виконує ввідний удар не повинен чекати поки команда
супротивників, займуть необхідну позицію.
Якщо ввідний удар розіграний, у той час коли супротивники намагаються
зайняти необхідну правильну позицію, ніяких дій з боку суддів не робляться.
4.

Ввідний удар виконується ударом ключкою по м'ячу. Протяжки і

кидки м'яча ключкою під час ввідного удару заборонені.
5.

Гравець, що вводить м'яч в гру, не може стосуватися м'яча другий

раз перш, ніж він торкнеться іншого гравця або його екіпіровки.
6.
власні.

Ввідний удар може йти безпосередньо у ворота, включаючи
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8.5. Події, що ведуть до ввідного удару
1. М'яч перетинає борт, стосується стелі або предметів над майданчиком.
8.6. Вільний удар
1.

На вільний удар має право команда, що не порушила правило.

При порушеннях ведучих до вільного удару, практично завжди
застосовується правило переваги.
Правило переваги має на увазі, якщо команда, що не порушила,
продовжує контролювати м'яч, вона має можливість продовжувати гру, якщо це
дає їй більшу перевагу, ніж вільний удар.
Якщо команда що не порушила правило втрачає контроль над м'ячем,
вільний удар призначається з місця, де здійснено первинне порушення.
2.

Вільний удар призначається з місця здійснення порушень правил,

але не за уявною лінією воріт або ближче 3,5 м від воротарського майданчика.
Якщо, на думку суддів, ситуація не принципова, м'яч може бути не
повністю зупинений і вільний удар проводитися не точно з місця порушення.
При порушенні здійсненому ближче, ніж 1,5 м від борту, м'яч
відсовується від борту при вільному ударі на 1,5 м. Вільний удар, призначений
за порушення за уявною лінією воріт виконуватися в найближчій точці
розіграшу спірного м'яча. Вільний удар, призначений ближче, ніж в 3,5 м від
воротарського майданчика виноситься на цю відстань (3,5 метра від
воротарського майданчика) по уявній лінії від центру воріт через місце, де
здійснено порушення. У цьому випадки команда, що захищається, завжди має
право поставити стінку поза воротарського майданчика. Якщо нападаюча
команда заважає цьому, вільний удар надається команди, що захищається.
Нападаюча команда не зобов'язана чекати команду захисту, поки та встановить
стінку. І має право у встановлених правилах поставити в стінку гравців своєї
команди.
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3.

Всі гравці команди супротивника зобов’язані без нагадування

суддів, зайняти позицію не менше 3 м. від м’яча, включаючи ключку.
Гравець, що виконує вільний удар не повинен чекати поки команда
супротивників, займе необхідну позицію.
Якщо вільний удар розіграний, у той час коли супротивники намагаються
зайняти необхідну правильну позицію, ніяких дій з боку суддів не робиться.
4.

Вільний удар виконується ударом ключкою по м'ячу.

Протяжки і кидки м'яча ключкою під час вільного удару заборонені.
5.

Гравець, що вводить м'яч в гру, не може стосуватися м'яча другий

раз перш, ніж він торкнеться іншого гравця або його екіпіровки.
6.

Вільний удар може йти безпосередньо у ворота.

8.7. Порушення, що ведуть до вільного удару
1.

Удар, блокування, підняття ключки суперника. (жести судді 12.1,

12.2, 12.3, 12.12)
Якщо судді вважають, що гравець грає в м’яч перед ударом по ключці
суперника, ніяка дія не робиться.
2.

Гравець, володіючи м’ячем або намагаючись заволодіти їм, ударяє

по нозі суперника своєю ключкою. (12.1)
3.

Польовий гравець до або після удару по м'ячу піднімає крюк

ключки вище за рівень поясу. (12.4)
Це правило включає обманні удари. Високий помах допустимий, якщо
немає ризику нанесення травми або відсутність по близькості гравців. Під
рівнем поясу розуміється, коли гравець стоїть вертикально.
4.

Польовий гравець, використовуючи будь-яку частину ключки або

ноги, намагається або грає в м'яч вище за рівень колін. (12.4, 12.13)
Зупинка м'яча стегном, розглядається, як гра в м'яч вища за рівень колін,
виняток становить випадок, якщо гравець стоїть обома ногами на підлозі або
біжить нормальним способом.
Під рівнем колін розуміється, коли гравець стоїть вертикально.
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5.

Польовий гравець розміщує свою ключку або ногу між ногами

суперника. (12.5)
6.

Гравець, володіючи м'ячем або намагаючись заволодіти їм,

підштовхує супротивника інакше, ніж плече в плече. (12.7)
7.

Гравець, володіючи м'ячем або намагаючись заволодіти їм,

здійснює рухи спиною вперед на суперника, або заважає його переміщенню.
(12.8, 12.11)

Включаючи випадки, коли атакуюча команда заважає команді, що
захищається, поставити стінку при вільному ударі, призначеному в 3.5 м. від
воротарського.
8.

Польовий гравець грає в м'яч ногою двічі, тим часом м'яч не

торкнувся іншого гравця, його ключки або спорядження. (9.12)
Вважається порушенням, якщо на думку суддів, гравець обидва рази грає
в м'яч умисне.
9.

Гравець одержує пас ногою від польового гравця своєї команди.

(12 .12 )
Вважається порушенням, якщо на думку суддів, пас був умисним.
Отримання пасу від ноги гравця своєї команди не вважається порушенням,
якщо супротивник нехтує можливістю грати в м'яч. За пас ногою воротарю,
штрафний удар не призначається, оскільки не є ситуацією пов'язаної з узяттям
воріт.
10.

Знаходження

польового

гравця

у

воротарського

майданчика.
(12.14)
Польовий гравець може знаходитися у воротарського майданчика, якщо
на думку суддів, це не є перешкодою в голевій ситуації і не заважає діям
воротаря.
Якщо,

під

час

виконання

вільного удару

гравець

команди,

що

захищається, знаходиться у воротарського майданчику, в рамі воріт або, якщо
ворота були зрушені з свого місця, то призначається штрафний удар.
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Польовий гравець, вважається у воротарського майданчика, якщо будьяка частина його тіла стосується підлоги усередині воротарського майданчика.
Ключка, розташована у воротарського майданчику, не є знаходженням гравця у
воротарського майданчика.
Лінії включені в розмір воротарського майданчика.
11.

Польовий гравець умисне зрушує ворота команди супротивника.

(12.14)
12.

Польовий гравець пасивно заважає воротарю, викинути м'яч.

(12.15)
Вважається порушенням тільки, якщо польовий гравець знаходиться
ближчим 3 м, до воротаря від місця, де воротар одержує контроль над м'ячем.
Пасивно, має на увазі ненавмисна перешкода або не бажання рухатися.
13.

Польовий гравець підстрибує і зупиняє м'яч. (9.16)

Стрибком вважається, коли обидві ноги гравця повністю відірвалися від
підлоги.
Біг не вважається стрибком. Гравець може підстрибнути над м'ячем, не
стосуючись його.
14.

Гра в м'яч польовим гравцем що знаходиться поза майданчиком.

(Ніякого жесту порушення)
Поза майданчиком, означає, якщо одна або дві ноги гравця знаходяться за
бортом.
Якщо гравець грає в м'яч знаходячись поза майданчиком в процесі
заміни, це розглядається як порушення чисельного складу.
Якщо гравець грає в м'яч із зони заміни не в процесі заміни, це
розглядається як затримка гри.
Дозволено вибігати за межі майданчика, але грати в м'яч знаходячись
поза майданчиком заборонено.
15.
м'яча в гру.

Воротар повністю покидає штрафний майданчик при введенні
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В цьому випадку воротар не вважається польовим гравцем.
Воротар вважається таким, що повністю покинув штрафний майданчик,
коли жодна з частин його тіла не стосується підлоги усередині штрафного
майданчика.
Не вважається порушенням, якщо воротар, виконуючи вкидання,
випустив м'яч, з рук, і за інерцією покидає межі штрафного майданчика.
Також це стосується ситуації, коли воротар приймає м'яч усередині
штрафного майданчика, але його тіло за інерцією покидає межі штрафного
майданчика.
Лінії включені в розмір штрафного майданчика.
16.

Воротар кидає або вибиває м'яч за центральну лінію. (12.17)

Вважається порушенням, коли м'яч не стосується підлоги, борту, іншого
гравця або його спорядження, перш ніж перетнути повністю центральну лінію.
17.

Не правильно виконаний або умисне затриманий розіграш

спірного м'яча, вільного або ввідного удару. (12.18)
Включаючи, ситуації, коли ввідний або вільний удар без причини
затриманий або розіграний не ударом ключкою по м'ячу.
Якщо ввідний або вільний удар виконується не з покладеного місця або
м'яч не повністю зупинений.
Тоді розіграш можна повторити.
Якщо, на думку суддів, ситуація не принципова, м'яч може бути не
повністю зупинений або знаходиться не точно в місці порушення.
18.

Контроль воротарем м'яча більше 3 секунд. (9.24) Володіння

м'ячем вважається, якщо воротар відпускає м'яч і підбирає його знову, не
будучи атакованим в даний момент.
19.

Коли воротар одержує передачу від польового гравця своєї

команди другий раз, тим часом, м'яч не перетнув центральну лінію або ним не
володіла команда суперника. (9.24)

26

Вважається порушенням, якщо на думку суддів, передача є умисною.
М'яч повинен повністю перетнути центральну лінію.
Воротар може одержувати другий пас від гравця своєї команди, якщо гра
була перервана гравцем іншої команди, або воротар - повністю покинув межі
штрафного майданчика.
В цьому випадку він вважається польовим гравцем.
Якщо воротар покидає штрафний майданчик повністю, зупиняє м'яч,
потім, повертаючись в неї, бере м'яч в руки, це не вважається пасом воротарю.
За другий пас воротарю, штрафний удар не призначається, оскільки не є
ситуацією пов'язаної з узяттям воріт.
20.

Коли порушення, здійснено у зв'язку зі грою. (Наказаний жест

порушення) У зв'язку з грою мається на увазі контроль або спробу оволодіти
м'ячем.
21.

Гравець затримує гру. (9.24) Включаючи, коли польовий гравець,

щоб вигравати час, займає місце біля борту або рами воріт так, щоб
супротивник не міг відібрати м'яч без порушення.
Гравець перед покаранням, по можливості, повинен бути попереджений.
8.8. Штрафний удар (Булліт)
1.

На штрафний удар має право команда, що не порушила правило.

Якщо штрафний удар призначається протягом відкладеного штрафу або
викликано порушенням, що веде до штрафного удару, то застосовуються
правила штрафів пов'язаних з штрафним ударом.
2.

Штрафний удар виконується з центру майданчика.

3.

Всі гравці, за винятком гравця того, що виконує штрафний удар і

воротаря того, що захищає ворота, знаходяться в своїх зонах заміни протягом
виконання штрафного удару.
Воротар повинен знаходитися на лінії воріт, перш ніж гравець почне
здійснювати рухи у бік воріт.
Воротар не може бути замінений польовим гравцем.
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Якщо

воротар

здійснює

порушення

протягом

штрафного

удару,

призначається новий штрафний удар.
Якщо інший гравець в команді, що порушила правила, здійснює
порушення протягом штрафного удару, призначається новий штрафний удар, а
порушення повинне розглядатися, як зрив гри.
4.

Гравець,

що

виконує

штрафний

удар

може

грати

м'ячем

необмежена кількість раз, але м'яч повинен рухатися тільки вперед протягом
всього штрафного удару.
Під час виконання штрафного удару час гри повинен бути зупинений.
Якщо м'яч потрапляє в штанги, щаблину або воротаря, а потім перетинає
лінію воріт, то узяття воріт повинно бути зараховано.
5.

Якщо 2 хвилинне видалення призначено у зв'язку з штрафним

ударом, його повинно бути відмічено в протоколі матчу, тільки у випадку якщо
узяття воріт не зараховане.
Видалений гравець повинен знаходитися на лавки штрафників протягом
всього штрафного удару.
8.9. Відкладений штрафний удар
1.

Відкладений штрафний удар, застосовується, якщо команда що не

порушила правила продовжує контролювати м'яч в голе вій ситуації, після
порушення, що веде до штрафного удару.
Якщо відкладений штрафний удар призначений протягом відкладеного
штрафу або викликаний порушенням, що веде до видалення, правила штрафів,
відповідні штрафному удару, повинні бути застосовні.
Відкладений штрафний удар може бути викликаний порушенням, що веде
до видалення.
2.

Відкладений штрафний удар має на увазі, що команді, що не

порушила правила дається можливість продовжувати атаку до завершення
голевої ситуації.
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Відкладений штрафний удар повинен бути виконаний навіть після
закінчення періоду або матчу.
Якщо команда, що не порушила правила, протягом відкладеного
штрафного удару, забиває м'яч у ворота суперників правильно, те узяття воріт
зачитується, а штрафний удар відміняється.
8.10. Порушення, що ведуть до штрафного удару
1.

Голева ситуація перервана, або не може мати продовження, із-за

здійснення порушень, що ведуть до вільного або штрафного удару командою,
що захищається. (Наказаний жест порушення)
Чи вважати ситуацію голевою вирішують судді. Порушення в штрафному
майданчику не може автоматично вести до штрафного удару.
Штрафний

удар

автоматично

призначається,

коли

команда,

що

захищається, протягом голевої ситуації, навмисно зрушує раму воріт з свого
місця або умисне грає з порушенням чисельного складу (чисельній перевазі
гравців).
Штрафний удар призначається завжди:
- під час вільного удару призначеного біля воріт, польовий гравець
команди, що захищається, знаходиться у воротарського майданчика, рамі воріт;
- рама воріт була зрушена з свого місця.
9. Видалення (штрафи)
9.1. Загальні правила.
1.

За порушення, що веде до видалення, гравець віддаляється з

майданчика.
Якщо судді не можуть визначити гравця, що порушив правила, або
порушення здійснене офіційною особою команди, капітан команди повинен
вибрати польового гравця, з числа не оштрафованих, для від'їзду видалення на
лавці штрафників.
Якщо капітан команди відмовляється зробити це, він відбуває видалення
сам.
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Всі видалення, наголошуються в протоколі матчу з часом, номером
видаленого гравця, типом і причиною видалення.
Якщо видалення викликане порушенням, пов'язаним з грою, команда, що
не порушила правила має право на вільний удар.
Якщо видалення викликане порушенням не пов'язаним з грою, гра
поновлюється з розіграшу спірного м'яча.
Якщо видалення викликане порушенням, здійсненим під час зупинки гри,
то поновлюється згідно тому, що послужило причиною зупинки.
Видалений капітан команди втрачає право вести переговори з суддями,
якщо тільки вони не звертаються до нього самі.
Видалення гравця “неправильно пронумерованого” або “не відміченого в
протоколі матчу”, вважається командним порушенням, капітан команди
повинен вибрати польового гравця, з числа не оштрафованих, для видалення на
лавці штрафників.
2.

Видалений гравець знаходиться на лавці штрафників протягом

всього часу видалення.
Всі видалення (штрафи) після закінчення матчу закінчуються.
Видалення, яке не закінчилося в основний ігровий час, продовжується в
додатковий час.
Видалений гравець повинен знаходиться на тій стороні від центральної
лінії, як і його команда, за виключенням, коли секретаріат і лавки штрафників
розташовані на одній стороні із зонами заміни.
Протягом основного часу гри видалений гравець може покидати лавку
штрафників на час перерви, але не під час перерви між основним і додатковим
часом гри.
Видалений гравець не має право брати участь в тайм-ауті.
Гравець,

видалення

якого

закінчується,

негайно

покидає

лавку

штрафників, якщо число командних видалень це дозволяє, або видалення не є
персональним.
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Воротар, чий штраф закінчився, не може покинути лавку штрафників до
найближчої зупинки гри.
Якщо видалений гравець, травмований, то він може бути замінений не
оштрафованим польовим гравцем.
Обидва гравці повинні бути відмічені в протоколі матчу з номером
гравця, що фактично відбуває видалення, в дужках.
Якщо травмований гравець виходить на майданчик перш, ніж його штраф
закінчився, він одержує матч - штраф (видалення до кінця гри).
Якщо це відбувається з вини секретаріату, гравець повинен повернутися
на лавку штрафників для відбування штрафного часу, що залишився, додаткове
видалення за це не призначається.
3.

Час видалень повинен бути синхронно з часом гри.

9.2. Видалення
1.

Видалений гравець команди не може бути замінений іншим

гравцем, його команда повинна грати в .
2.

Одночасно не може відлічуватися більше, ніж одне видалення на

гравця або два видалення на команду.
Всі видалення відлічуються в порядку, їх призначення. Гравець,
штрафний час якого, не може бути відлічений в даний момент, знаходиться на
лавці штрафників з моменту видалення.
Якщо у команди на лавці штрафників знаходиться видалений гравець, і
відбувається видалення ще більше одного гравця одночасно, то капітан команди
вирішує, яке з нових видалень відлічуватиметься першим.
При цьому необхідно враховувати, що коротше видалення завжди
відлічується перед тривалішим.
Якщо, протягом відкладеного штрафу, команда одержує ще одне
видалення то відкладений штраф набуває чинності першим.
3.

Команда, що має більше двох видалених гравців на лавці

штрафників, має право грати з чотирма гравцями на майданчику.

31
Команда гратиме з чотирма гравцями на майданчику, до тих пір, поки
один оштрафований гравець залишиться на лавці штрафників.
Гравець, час видалення якого закінчується, залишається на лавці
штрафників до найближчої зупинки гри, якщо це має місце.
Всі видалення відлічуються в тому порядку, в якому призначалися.
Всі видалені гравці покидають лавку штрафників, по закінченню
штрафного часу, при цьому повинні бути дотримані правила чисельного складу
гравців на майданчику.
Під час зупинки гри, судді разом з секретаріатом допомагають гравцю,
чий штраф закінчився, покинути лавку штрафників.
4.

Якщо

гравець,

що

одержав

видалення,

здійснює

подальші

видалення відбуваються по черзі.
Це правило діє - незалежно від того, чи пішов час першого видалення чи
ні.
Якщо час видалення пішов, і цей же гравець одержує ще одне видалення,
другий штрафний час ні як не впливає на час першого видалення.
По черзі має на увазі те, що, як тільки час першого видалення
закінчується, починається відлік часу наступного штрафу, якщо тільки команда
не має інших видалень, які були призначені між видаленнями першого гравця.
Одному гравцю за гру може бути призначено необмежену кількість
видалень.
Якщо гравець одержує персональне видалення, до початку відліку
персонального штрафу всі його попередні штрафи повинні закінчитися.
Якщо гравець відбуває персональне видалення, і одержує ще одне
видалення,

відлік

часу

персонального

штрафу,

що

залишився,

буде

відкладений, до закінчення часу штрафу.
Капітан команди повинен вибрати польового гравця, з числа не
оштрафованих, для штрафу з видаленим гравцем, для виходу на майданчик по
закінченню часу штрафу.
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Якщо видалений гравець здійснює порушення, що веде до матч штрафу
(видалення до кінця гри), правила відносно матч штрафів застосовуються.
9.3. Видалення на 2 хвилини
1.

Якщо у ворота команди, у якої видалений гравець на 2 хвилини,

забивається гол, час видалення припиняється, тільки якщо команда суперника
не грає в меншому або рівнішому складі.
Якщо протягом відкладеного штрафу або штрафного удару викликаного
порушенням, що веде до видалення, гол не забитий - видалення не відміняється.
Якщо 2 хвилинне видалення накладено у зв'язку з штрафним ударом або
відкладеним штрафом, правила щодо штрафів у зв'язку з штрафним ударом
застосовуються.
2.

Якщо команда має більш ніж один 2 хвилинний штраф, вони

відбуваються, у порядку їх призначення, за винятком обопільних видалень.
Обопільні видалення ніколи не закінчуються достроково.
Обопільне видалення це - коли два 2 хвилинних штрафу, накладені на
одного гравця від кожної команди, одночасно, і відлік штрафів також
починається одночасно.
Обопільне видалення не може призначатися, якщо одна з команд вже має
два відлічувані штрафи.
3.

Якщо воротар одержує один або декілька 2 хвилинних штрафів,

капітан команди повинен вибрати польового гравця, з числа не оштрафованих,
за виконання штрафу за воротаря.
9.4. Відкладений штраф
1.

Всі види штрафів, включаючи матч штрафи, можуть бути

відкладені.
Відкладений штраф застосовується, коли команда що не порушила
правила продовжує контролювати м'яч після порушення, що веде до видалення.
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Одночасно може бути відкладений тільки один штраф, але якщо має місце
бути ще один штраф, при голевій ситуації, він також може бути відкладений.
Якщо один або декілька відкладених штрафів накладені у зв'язку з
штрафним ударом або відкладеним штрафним ударом, то правила що
стосуються штрафних ударів застосовуються.
2.

Відкладений штраф означає, що команді не порушила правила

дається можливість продовжити атаку, поки команда, що порушила, не оволодіє
м'ячем або гра буде перервана.
Протягом відкладеного штрафу, команда, що не порушила правила має
можливість замінювати воротаря польовим гравцем і продовжувати атаку.
Відкладений штраф виконується навіть після закінчення періоду або
матчу.
Якщо відкладений штраф перерваний, тому що команда, що порушила,
опановує м'ячем, гра поновлюється з розіграшу спірного м'яча.
Команда, що не порушила правила повинна використовувати відкладений
штраф для конструктивного нападу.
Якщо судді вважають, що команда тільки намагається виграти час, гравці
будуть попереджені.
Якщо команда все ж таки не продовжує атакуючі дії, гра буде зупинена,
видалення призначене, і гра, відновлена з розіграшу спірного м'яча.
3.

Якщо відкладений штраф перерваний з будь-якої іншої причини,

гра поновлюється згідно тому, що послужило причиною зупинки.
4.

Якщо команда, що не порушила правила протягом відкладеного

штрафу, забиває гол за правилами, то гол зараховується, а останній 2 хвилинний
відкладений штраф, накладений на команду, відміняється.
Ніякі інші штрафи не відміняються.
5.

Якщо команда, що порушила правила протягом відкладеного

штрафу, забиває гол, то гол не зараховується, а гра поновлюється з розіграшу
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спірного м'яча. Якщо ж команда, що не порушила, забиває гол в свої ворота, гол
зараховується.
9.5. Порушення, що ведуть до 2 хвилинного видалення
1.

Гравець,

ударяє,

блокує,

піднімає

ключку

суперника,

для

досягнення значної переваги над суперником. (жести судді 12.112 9.2, 12.3,
12.12)
2.

Польовий гравець грає м'ячем вище за рівень поясу будь-якою

частиною своєї ключки або ногою. (12.4, 12.13)
Під рівнем поясу розуміється, коли гравець стоїть вертикально.
3.

Небезпечна гра ключкою, (904) включаючи помах ключкою назад

до удару по м'ячу або вперед після удару, або підйому ключки вище за голову
суперника, якщо ці дії небезпечні для суперників.
4.

Гравець штовхає суперника на борт або раму воріт. (12.7)

5.

Гравець, намагаючись дістати м'яч, ставить підніжку супернику.

6.

Гравець тримає суперника або його спорядження руками. (12.10)

7.

Гравець умисне, заважає переміщенню по майданчику супернику,

(12.9)

що не володіє м'ячем. (12.11)
Якщо гравець, рухається на суперника спиною вперед, і натикається, на
нього заважаючи його руху, може бути призначений тільки тильний удар.
8.

Польовий гравець активно заважає воротарю, викинути м'яч.

(12.15)
Вважається порушенням тільки якщо польовий гравець знаходиться до
воротаря ближче 3 м, від місця, де воротар одержав контроль над м'ячем.
Активна перешкода має на увазі рухи гравця з одного боку в інший перед
воротарем і тортури дістати м'яч ключкою.
9.
удару. (12.15)

Гравець порушує правило “3 метрів” під час ввідного або вільного
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Якщо м'яч зіграний, у той час коли супротивники намагаються зайняти
необхідну позицію правильним способом, з боку суддів не повинно робитися
ніяких дій.
Якщо команда ставить стінку на відстані менше 3м., з майданчика
віддаляється тільки один гравець.
10.

Польовий гравець зупиняє або грає м'ячем лежачи або сидячи.

(919)
Включаючи зупинку або гру м'ячем на обох колінах або однією рукою
спираючись на підлогу, рука що тримає ключку і що стосується підлоги, не
вважається грою лежачи.
11.

Польовий гравець зупиняє або грає м'ячем рукою або головою.

(12.20, 12.21)
12.

Має місце неправильна заміна. (12.22)

Гравець, що залишає майданчик повинен перетнути борт перед гравцем
його замінюю чим. Видалення в цьому випадку повинне послідкувати, тільки
якщо це надало дію на гру.
Коли гравець виходить на заміну не із зони заміни своєї команди під час
зупинки гри, саме цей гравець віддаляється.
13.

Одночасне знаходження на майданчику у команди більше шести

гравців. (12.22)
Віддаляється тільки один гравець.
14.

Гравець здійснює повторні порушення, що ведуть вільному удару.

(12.23)
Включаючи, короткий і довгий проміжок між порушеннями.
15.

Команда систематично, здійснює порушення, що ведуть до

вільного удару. (12.23)
Включаючи ситуацію, коли команда здійснює безліч незначних порушень
протягом короткого проміжку часу. Віддаляється гравець, що зробив останнє
порушення.
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16.

Гравець навмисно затримує гру. (12.24)

Включає:
- нанесення удару по м'ячу, коли гра перервана;
- навмисне блокування м'яча біля борту або воріт;
- умисний викид м'яча за борт або навмисне пошкодження м'яча.
Тільки гравець, що володіє м'ячем, може вибити його за борт умисне. У
разі травми допустимо умисне вибивання м'яча за борт.
17.

Команда систематично затримує гру. (12.24)

Якщо судді вважають, що команда тільки намагається виграти час, гравці
будуть попереджені.
Якщо судді вважають, що команда близька до видалення за затримку гри,
капітан команди, по можливості, повинен бути повідомлений до ухвалення
рішення суддів. Капітан команди повинен вибрати польового гравця, з числа не
оштрафованих, для видалення на лавці штрафників.
18.

Гравець або офіційна особа команди протестують в некоректній

формі проти рішення суддів, або виконано звернення до суддів в грубій формі.
(12.25)
Включає коли капітан команди постійно і без причини звертається до
суддів з приводу ухвалених рішень. Заперечення проти рішень суддів і
виконання своїх обов'язків не коректно, розглядається як незначне порушення, в
порівнянні з неспортивною поведінкою.
Також застосовується, якщо офіційна особа команди виходить на
майданчик без дозволу суддів. Судді, по можливості, повинні попередити
офіційних членів команди до ухвалення рішення.
19.

Воротар, не дивлячись на вимогу суддів, відмовляється помістити

раму воріт на своє місце. (12.25)
Обов'язок воротаря ставити раму воріт на місце при першій нагоді.
20.

Коли видалений гравець:
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- не виходячи на майданчик, залишає штрафну лаву до закінчення часу
його штрафу;
- відмовляється покидати лавку штрафників, коли його штраф закінчився;
- виходить на майданчик під час зупинки гри, перш, ніж час його штрафу
закінчився. (12.25)
Секретаріат зобов'язаний інформувати суддів щодо цього, щонайшвидше.
Гравець, чий штраф закінчився, не може покинути лавку штрафників, якщо
кількість штрафів його команді робить це неможливим, або закінчився час
персонального видалення. Воротар, чий штраф закінчився, не може покинути
лаву штрафників до найближчої зупинки.
Вважається зривом гри, якщо видалений гравець виходить на майданчик
під час гри.
21.

Гравець,

звернення

суддів,

нехтує

виправленням

власної

екіпіровки і форми. (Жест відсутній)
22.

Форма

гравця

знаходиться

в

неналежному

вигляді.

(Жест

відсутній)
Включає

відсутність

частини

форми

або

порушення

пов'язані

з

капітановою пов'язкою. Порушення щодо форми караються тільки один раз в
гру. Про всі інші випадки неправильного спорядження повідомляється
керівництву проведенням змагань.
23.

Коли вимірювання крюка або палиці відбувається на прохання

капітана команди суперників і зміряне спорядження виявляється правильним.
(Жест відсутній)
Капітан команди, що запрошується на вимірювання віддаляється на 2
хвилини.
24.

Гравець бере участь в матчі з не правильно вказаним номером

(Жест відсутній)
Капітан команди повинен вибрати польового гравця, з числа не
оштрафованих, для видалення на лаву штрафників.
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Після виправлення номера в протоколі, гравець з неправильно вказаним
номером може продовжувати участь в матчі. Порушення щодо неправильно
пронумерованого гравця караються тільки один раз за гру в кожній команді.
Про

всіх

інших

випадках

неправильного

пронумерованого

гравця

повідомляється керівництву проведенням змагань.
25.

Польовий гравець бере участь в грі без ключки. (Жест відсутній)

Включаючи воротаря, що тимчасово вважається польовим гравцем.
26.

Польовий гравець бере ключку у іншому місці, а не в зоні заміни

його команди. (Жест відсутній)
27.

Воротар

бере

участь

в

грі,

використовуючи

неправильну

екіпіровку. (Жест відсутній)
Якщо воротар ненавмисно втрачає свій шолом, гра зупиняється і
продовжується з розіграшу спірного м'яча.
28.

Польовий гравець не прибирає свою зламану ключку з майданчика

і не відносить її в зону заміни своєї команди. (Жест відсутній)
Тільки ясно видимі частини ключки повинні бути прибрані гравцем з
майданчика.
9.6.
1.

Видалення на 5 хвилин
Якщо команда забиває гол під час 5 хвилинного видалення

суперника, час штрафу не припиняється.
Якщо воротар одержує 5 хвилинне видалення, то він відбуває покарання
сам.
За відсутності у команди запасного воротаря, їй дається 3 хвилини на
переодягання польового гравця.
Цей час ні ким не може використовуватися для розминки.
Новий воротар наголошується в протоколі, з часом вступу його до гри.
Коли час видалення закінчується, воротар не може вийти на майданчик,
до найближчої зупинки гри.
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Тому капітану команди необхідно вибрати польового гравця, з числа не
оштрафованих, для видалення на лавці штрафників разом з воротарем, і вийти
на майданчик по закінченню часу видалення.
Судді разом з секретаріатом допомагають воротарю, чий штраф
закінчується покинути лавку штрафників.
Якщо видалення на 5 хвилин накладене у зв'язку з штрафним ударом або
відкладеним

штрафним

ударом,

то

правила

щодо

штрафних

ударів

застосовуються.
9.7. Порушення, що ведуть до 5 хвилинного видалення
1.

Польовий гравець, наносить сильні або травма небезпечні удари

своєю ключкою. (12.1) Включаючи, коли польовий гравець піднімає ключку над
головою суперника і зачіпає його.
2.

Польовий гравець використовує свою ключку для затримки

суперника. (12.6)
3.

Польовий гравець кидає свою ключку або інше спорядження,

знаходячись на майданчику, щоб потрапити по м'ячу (12.9).
4.

Гравець винен в грубій грі по відношенню до супротивника. (12.09)

5.

Гравець, штовхає супротивника руками на борт або рами воріт.

6.

Гравець здійснює повторні порушення, до 2 хвилинного видалення.

(12.9)

(12.23)
Видалення на 5 хвилин замінює останнє 2 хвилинне видалення.
Порушення повинні бути схожі.
9.8. Персональні видалення
1.

Персональне видалення призначається разом з штрафом на лавки,

відлік якого проводиться після закінчення попереднього штрафу.
Одночасно може бути призначено необмежену кількість персональних
видалень.

40

Якщо гравець, вже відбуваючи персональний штраф, одержує штраф,
лавки, то вимірювання персонального штрафу буде зупинено, до тих пір, поки
не закінчиться час штрафу, лавки.
Капітан команди повинен вибрати польового гравця, з числа не
оштрафованих, відбувати штраф, лавки, і вийти на майданчик по його
закінченню.
2.

Персональний штраф відноситься тільки до видаленого гравця,

тому він може бути замінений іншим гравцем на майданчику під час видалення.
Капітан команди повинен вибрати польового гравця, з числа не
оштрафованих, відбувати штраф, лавки, і вийти на майданчик по його
закінченню.
Після закінчення персонального штрафу, гравець не може вийти на
майданчик, до найближчої зупинки.
За відсутності у команди запасного воротаря, їй дається 3 хвилини на
переодягання польового гравця.
Цей час ні ким не може використовуватися для розминки.
Новий воротар наголошується в протоколі матчу, з часом вступу його до
гри.
Судді разом з секретаріатом допомагають воротарю, чий штраф
закінчується покинути лавку штрафників, під час найближчої зупинки.
Якщо офіційна особа команди одержує персональний штраф, він покидає
зону заміни до кінця матчу, а капітан команди повинен вибрати польового
гравця, з числа не оштрафованих, відбувати 2 хвилинні штрафи, лавки.
9.9. 10 хвилинне персональне видалення
1. Якщо команда забиває гол під час 10 хвилинного персонального
видалення суперника, час штрафу не припиняється.
9.10. Порушення, що ведуть до 2 хвилинного штрафу лавки + 10
хвилинному персональному штрафу
1.

Неспортивна поведінка гравця або офіційної особи (12.25)
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Неспортивна поведінка має на увазі:
- образливе або грубе відношення до суддів, гравців, офіційних осіб
команд, організаторів або глядачів;
- умисні удари ногою, перекидання бортів або рами воріт;
- кидок ключки або будь-якого іншого спорядження під час зупинки гри,
або в зоні заміни.
9.11. Матч-штраф
1.

Гравець або офіційна особа команди, що одержав матч-штраф

негайно йде в роздягальню і не може брати ніякої участі в матчі.
Команда господарів за забезпечення, щоб гравець або офіційна особа
команди, що порушила правила пішов в роздягальню і не повертався звідти не
на майданчик, не на трибуни глядачів протягом часу матчу, що залишився,
включаючи, додатковий час і штрафні після матчеві удари.
Про всі матч-штрафи повідомляється керівництву проведенням змагань.
Порушення, здійснені після матчу, які звичайно ведуть до матч штрафу
наголошуються, але штрафу, лавки, не призначається.
Виняток

становить

неправильне

спорядження,

яке

повинне

бути

виправлене зацікавленим гравцем, після чого він може брати участь в матчі.
Гравець або офіційна особа команди, що порушив правила, що ведуть до
матч штрафу здійснені до матчу, не можуть брати участь в матчі, додатковому
часі матчі і штрафних матчевих ударах.
Матч-штраф

завжди

супроводжується

5

хвилинним

командним

видаленням.
Капітан команди повинен вибрати польового гравця, з числа не
оштрафованих, відбувати 5 хвилинний штраф на лавці штрафників.
Всі

можливі

припиняються.

персональні

штрафи

гравця,

що

одержав

штраф,
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9.12. Матч-штраф 1
1.

Матч-штраф 1 має технічний характер, діє тільки до кінця матчу, і

не розповсюджується на наступні матчі.
9.13. Порушення, що ведуть до Матч-штрафу 1
1.

Польовий гравець використовує не дозволену ключку або крюк.

Воротар використовує не дозволений шолом. (Жест відсутній)
2.

Гравець, не відмічений в протоколі, бере участь в матчі. (Жест

відсутній) Видалення гравця, не відміченого в протоколі матчу, відбуває
гравець з числа не оштрафованих.
Цього гравця вибирає капітан команди на додаток до польового гравця,
що відбуває 5 хвилинний штраф, який призначений з штрафом.
3.

Травмований гравець, який був замінений на лавці штрафників,

виходить на майданчик, до закінчення його штрафного час. (Жест відсутній)
9.14. Матч-штраф 2
1.

Матч-штраф 2 діє на поточний і наступний матч цього змагання.

9.15. Порушення, що ведуть до Матч-штрафу 2
1.

Участь гравця в колотнечі. (12.9)

Колотнеча має на увазі, форми боротьби, без ударів руками і ногами, і
гравці залучені в колотнечу, піддаються спробі розняти їх.
2.

Гравець здійснює порушення, що веде до 5 хвилинного видалення,

другий раз в одному матчі. (12.23)
Матч-штраф замінює останнє 5 хвилинне видалення. Але правила щодо
штрафу 2 повинні бути застосовані.
3.

Гравець, або офіційна особа команди, повторно є винним в

неспортивному поведінка. (12.25)
Матч-штраф замінює останній 2 хвилинний штраф лавки + 10 хвилинний
персональний штраф. Але правила штрафу повинні бути застосовані.
Повторно означає, ідентичне порушення протягом одного матчу.
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4.

Гравець, що знаходиться в стані радості, гніву або досади, ламає

свою ключку або інше спорядження. (12.25)
5.

Гравець, чиє спорядження збираються вимірювати, виправляє

спорядження перед вимірюванням. (12.25)
6.

Гравець або офіційна особа команди, здійснюють порушення, з

метою зірвати гру. (12.25)
Включаючи ситуації:
- Оштрафований гравець виходить на майданчик під час гри, до
закінчення штрафного часу. Якщо гравець виходить на майданчик під час
зупинки, призначається тільки 2 хвилинне видалення. Якщо гравець виходить
на майданчик з вини секретаріату, він повинен повернутися на лавку
штрафників і продовжувати відбувати штраф, ніякий додатковий штраф гравцю
не призначається. Якщо помилка секретаріату відмічена після того, як
правильний штрафний час закінчився, ніяка дія не робиться.
- Якщо гравець, чиє персональне видалення закінчилося, виходить на
майданчик до найближчої зупинки, це вважається “порушенням чисельного
складу”.
- Порушення здійснені будь-якою командою із зони заміни, протягом
штрафного удару.
- Спорядження кинуте із зони заміни на майданчик під час гри.
- Гравець, не в процесі заміни, бере участь або намагається взяти участь в
грі із зони заміни.
- Гравець бере участь в грі як польовий гравець, після гри воротарем в
одній і тій же грі.
- Команда умисне випускає зайвих гравців на майданчик.
7.
ключку

Польовий гравець продовжує використовувати не правильну
або

крюк

(якими

попередження з боку суддів.

можна

завдати

травми),

після

отримання
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Судді визначають, чи небезпечна ключка, і чи буде гравець після
виправлення продовжувати матч.
До справних дефектів відносяться, забарвлена ключка або маленькі
отвори в крюку
9.16. Матч-штраф З
1.

Матч-штраф 3 діє на поточний і наступний матч цього змагання.

Рішення по відчуженню на декілька матчів приймає оргкомітет змагання.
9.17. Порушення, що ведуть до Матч-штрафу З
1.

Гравець залучений в бійку. (12.09)

Гравець, вважається залученим в бійку, коли він завдає сильного удару
рукою, ногою або ключкою.
2.

Гравець допускає грубість або жорстокість по відношенню до

іншого учасника матчу. (12.09)
Включаючи, коли гравець кидає свою ключку або інше спорядження в
суперника.
3.

Гравець або офіційна особа команди використовують в мові не

цензурні вирази. (12.25)
До них відносяться образи суддів, гравців, офіційних осіб команди,
організаторів або глядачів.
4.

Польовий

гравець

використовує

ключку

з

посиленою

або

подовженою палицею.
9.18. Штрафи, призначені разом з штрафним ударом
1.

Якщо штрафний удар, викликаний порушенням, що веде до

видалення, завершується узяттям воріт.
Розглядається тільки видалення, що відноситься, до штрафного удару.
Це включає відкладений штрафний удар.
- Якщо штрафний удар викликаний порушенням, що веде до 2
хвилинного видалення, видалення повинно бути скасовано у разі, коли
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штрафний

кидок

закінчується

узяттям

воріт,

але

всі

інші

штрафи

застосовуються.
- Якщо відкладений штрафний удар, викликаний порушенням, що не веде
до видалення, а команда, що порушила правила, здійснює ще одне порушення
що веде до видалення, останнє порушення повинне розглядатися, як порушення,
що послужило причиною призначення штрафного удару.
2.

Якщо штрафний удар, викликаний порушенням, що веде до

видалення і призначений під час відкладеного штрафу, закінчується узяттям
воріт, видалення, що послужило призначенню штрафного удару відміняється.
Якщо під час відкладеного штрафного удару, один або два відкладені
штрафи призначаються одночасно і команда, що порушила правила, здійснює
ще одне порушення, що веде до видалення, останнє порушення повинне
вважатися причиною тієї, що послужила, призначенням штрафного удару. Якщо
штрафний удар перерваний порушенням воротаря команди, що захищається,
ведучим до 2 мін видаленню, воротаря вважається порушенням, призначенням
нового штрафного удару.
3.

Якщо штрафний удар, викликаний порушенням, що не веде до

видалення і призначений під час відкладеного 2 хвилинного штрафу,
завершується узяттям воріт, відкладений штраф відміняється, включаючи
правила відкладеного штрафного удару.
10. Узяття воріт
10.1. Правильне узяття воріт
1.

Узяття воріт зараховується, якщо гол забитий за правилами і

підтверджений розіграшем спірного м'яча в центрі майданчика.
Всі голи наголошуються в протоколі матчу з вказівкою часу і номерів
гравців воріт, що беруть участь в узятті.
Голи, забиті протягом додаткового часу або штрафного удару, після
закінченні періоду або матчу, не підтверджуються розіграшем спірного м'яча в
центрі майданчика.
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Узяття зараховується, коли обидва судді вказали на центр і гол
відмічений в протоколі матчу.
2.

Зараховані голи не можуть бути скасовані.

Якщо гол забитий не за правилами, про це судді, повинні повідомити
учасників матчу.
10.2. Ситуації, що приводять до правильного узяття воріт
1.

Коли м'яч повністю перетинає лінію воріт спереду, після того, як

був правильно зіграний ключкою польового гравця, і перед цим не було
порушення із сторони атакуючої команди. Включаючи ситуації:
- гравець команди, що захищається, зрушує раму воріт з свого місця, а
м'яч перетинає лінію воріт між мітками для штанг і нижче уявного положення
щаблини;
- гол забитий в свої ворота. У свої ворота гол можна забити як ключкою,
так і будь-якою частиною тіла;
- команда, що не порушила правила забиває гол у власні ворота протягом
відкладеного штрафу, гол зараховується.
Гол в свої ворота зараховується на рахунок команди суперника, на того
гравця, який в цій команді торкнувся м'яча останнім.
2.

М'яч повністю перетинає лінію воріт спереду, після торкання м'яча

ключкою або тілом гравця команди, що захищається, або гравця атакуючої
команди, у випадку якщо він грає тілом в м'яч ненавмисно, якщо нападаючою
командою, безпосередньо перед узяттям, не було здійснене порушення, що веде
до вільного удару або видалення.
Гол не зараховується, якщо гравець атакуючої команди умисне б'є по
м'ячу ногою і після цього він перетинає лінію воріт.
Якщо гравець забиває гол, використовуючи не дозволену ключку, і це
відмічено тільки після того, як м'яч перетинає лінія воріт, гол зараховується.
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3.

Коли

гравець,

не

відмічений

в

протоколі

матчу,

або

з

неправильним номером, бере участь в узятті воріт. Бере участь в узятті означає,
що гравець забиває гол або робить голеву передачу.
10.3. Ситуації, що приводять до неправильного узяття воріт
1.

Гравець атакуючої команди здійснює порушення, що веде до

вільного удару або видалення, перш ніж м'яч перетинає лінію воріт. (Жест
відсутній)
Включаючи ситуацію, коли команда грає з чисельною перевагою або
видаленим гравцем на майданчику, або гравець в атакуючій команді умисне
раму воріт.
2.

Гравець атакуючої команди умисне направляє м'яч у ворота будь -

якою частиною свого тіла. Це не вважається порушенням, гра поновлюється з
розіграшу спірного м'яча.
3.

М'яч перетинає лінію воріт в час, або після, сигналу.

Період або матч закінчуються з початком звукового сигналу.
4.

М'яч опиняється у воротях, не перетинаючи лінію воріт спереду.

5.

Воротар кидає або вибиває м'яч, і він потрапляє у ворота команди

супротивника. Це не вважається порушенням, гра, поновлюється з розіграшу
спірного м'яча.
М'яч повинен торкнутися іншого гравця або його спорядження перш, ніж
потрапити у ворота.
6.

Польовий гравець атакуючої команди умисне б'є ногою по м'ячу, і

він перетинає лінію воріт, торкнувшись іншого гравця або його спорядження.
Це не вважається порушенням, гра, поновлюється з розіграшу спірного м'яча.
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11. РЕЗУЛЬТУЮЧІ ЖЕСТИ СУДДІВ

11.1. Зупинка гри / тайм-аут
(Рука зігнута в лікті на рівні
грудей, кінчики пальців іншій
перпендикулярні долоні)

11.2. Розіграш спірного м'яча
(Руки, зігнуті в ліктях,
горизонтальні майданчики, долоні
вниз)

11.3. Ввідний удар
(Рука на рівні плечей,
горизонтальна майданчику,
долонею вниз. Указує напрям
атаки.)
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11.4. Вільний удар
(Рука на рівні плечей,
горизонтальна майданчику,
долонею вниз. Указує напрям
атаки.)

11.5. Ігрова перевага
(Рука, направлена вниз під кутом
45°, долонею вниз.)

11.6. Штрафний удар
(Руки, стислі в півкулі, схрещені над
головою.)
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11.7. Відкладений штраф
(Рука, піднята вертикально,
долонею вперед)

11.8. Видалення, дисциплінарний
штраф
(Рука, піднята вертикально.
Кількість піднятих пальців показує
кількість штрафних хвилин.
10 хвилин рука стисла в кулак)

11.9. Матч-штраф
(Рука з червоною карткою, піднята
вертикально)
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11.10. Узяття воріт
(Рука долонею вниз, направлена на
ворота, потім на центр поля)

11.11. Продовження гри,
неправильне узяття воріт
(Руки в сторони на рівні плечей,
долонями вниз)

12. ЖЕСТИ ПОРУШЕНЬ

12.1.

Удар по ключці

(Удар долонею по передпліччю
витягнутої руки)
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12.2. Блокування ключки
супротивника
(Руки схрещені, верхня рука
притискує нижню)

12.3. Підйом ключки
супротивника
(Руки схрещені, нижня рука
піднімає верхню)

12.4. Гра високо піднятою
ключкою
(Імітація гри піднятою ключкою)
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12.5. Переміщення ключки,
стопи, або ноги між ніг
суперника.
(Рука розташована під ногою
зігнутої в коліні, піднятою під
кутом 45°)

12.6. Затримка, захоплення
ключкою
(Руки зігнуті в ліктях на рівні
грудей, стислі в куркулі. Імітація
затримки ключкою.)

12.7. Поштовх
(Руки, зігнуті в ліктях на рівні
грудей, долонями вперед, Імітація
поштовху. Може бути виконаний
тільки однією рукою)
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12.8. Рух на суперника спиною
вперед
(Руки, зігнуті в ліктях на рівні
грудей, долонями вгору. Рух
руками на себе.)

12.9. Груба гра
(Руки стислі в куркулі, сполучені
на рівні грудей)

12.10. Затримка рукою
(Захоплення зап'ястя руки
витягнутої перед собою)
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12.11. Блокування
(Руки, схрещені на грудях.)

12.12. Пас ногою
(Нога, піднята до рівня коліна
узятим на себе.)

12.13. Подвійне торкання м’яча
ногою
(Нога, піднята до рівня коліна
узятим на себе.)
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12.14. Вхід до воротарського
майданчика
(Руки, сполучені над головою,
кінчиками пальців. “Будиночок”.)

12.15. Неправильна відстань
(Руки зігнуті в ліктях, передпліччя
перпендикулярно землі.)

12.16.

Неправильний стрибок

(Руки зігнуті в ліктях, долонями
вгору)
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12.17. Неправильно введення
м’яча воротарем
(Руки зігнуті в ліктях, долонями
всередину, передпліччя
горизонтально.)

12.18. Неправильно введення
м’яча, неправильний вільний
удар
(Рука убік, долонею вгору. Імітація
кидка через голову.)

12.19. Гра м'ячем лежачи
(Рух руки долонею вниз, вправо вліво.)
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12.20. Гра рукою
(Долоня руки вгору)

12.21. Гра головою
(Долоня руки на лобі)

12.22. Неправильна заміна
(Обертання руками перед грудьми.)
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12.23. Повторне порушення
(Три удари рукою по передпліччю
іншої.)

12.24. Затримка гри
(Обертання вказівним пальцем,
піднятої вгору руки.)

12.25. Штраф за неспортивну
поведінку
(Руки на поясі.)

60

Додаток 1
РОЗМІТКА МАЙДАНЧИКА
Майданчик

Штрафний майданчик

61

Додаток 2

РОЗМІРИ ВОРІТ

62

Зміст
Вступ

2

1. РАНГ І ХАРАКТЕР ЗМАГАНЬ

2

1.1. Визначення переможців

3

2. ПОЛОЖЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

3

3. СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ

З

3.1. Протести
4. УМОВИ ГРИ

4
4

4.1. Розміри ігрового майданчика

4

4.2. Розмітка ігрового майданчика

4

4.3. Ворота

5

4.4. Зони заміни

6

5. ЧАС ГРИ

6

5.1. Ігровий час

6

5.2. Тайм-аут

7

5.3. Додатковий час

8

5.4. Штрафні удари після додаткового часу

8

6. УЧАСНИКИ

10

6.1. Учасники змагань.

10

6.2. Заміна гравців

10

6.3. Спеціальні правила для воротарів

11

6.4. Спеціальні правила для капітанів команд

11

6.5. Офіційні особи команди

12

7. ЕКІПІРОВКА

12

7.1. Форма гравців

12

7.2. Спеціальна екіпіровка воротаря

13

7.3. Особливості екіпіровки капітана команди

14

7.4. Персональна екіпіровка

14

63

7.4. М'яч

14

7.5. Ключка

14

7.6. Екіпіровка суддів

15

7.7. Екіпіровка секретаріату

15

7.8. Контроль інвентарю

15

8. СТАНДАРТНІ СИТУАЦІЇ

16

8.1. Загальні правила для стандартних ситуацій

16

8.2. Розіграш спірного м'яча

17

8.3. Події, що ведуть до розіграшу спірного м'яча

18

8.4. Ввідний удар

20

8.5. Події що ведуть до ввідного удару

21

8.6. Вільний удар

21

8.7. Порушення, що ведуть до вільного удару

22

8.8. Штрафний удар (Булліт)

26

8.9. Відкладений штрафний удар

27

8.10. Порушення, що ведуть до штрафного удару

28

9. ВИДАЛЕННЯ (ШТРАФИ)

28

9.1. Загальні правила.

28

9.2. Видалення

30

9.3. Видалення на 2 хвилини

32

9.4. Відкладений штраф

32

9.5. Порушення, що ведуть до 2 хвилинного видалення

34

9.6. Видалення на 5 хвилин

38

9.7. Порушення, що ведуть до 5 хвилинного видалення

39

9.8. Персональні видалення

39

9.9. 10 хвилинне персональне видалення

40

9.10. Порушення, що ведуть до 2 хвилинного штрафу лавки +10 хвилинному
персональному штрафу

40

9.11. Матч-штраф

41

64
9.12. Матч-штраф 1

42

9.13. Порушення, що ведуть до Матч-штрафу 1

42

9.14. Матч-штраф 2

42

9.15. Порушення, що ведуть до Матч-штрафу 2

42

9.16. Матч-штраф 3

44

9.17. Порушення, що ведуть до Матч-штрафу 3

44

9.18. Штрафи, призначені разом з штрафним ударом

44

10. УЗЯТТЯ ВОРІТ

45

10.1. Правильне узяття воріт

45

10.2. Ситуації, що приводять до правильного узяття воріт

46

10.3. Ситуації, що приводять до неправильного узяття воріт

47

11. РЕЗУЛЬТУЮЧІ ЖЕСТИ СУДДІВ

48

11.1. Зупинка гри / тайм-аут

48

11.2. Розіграш спірного м'яча

48

11.3. Ввідний удар

48

11.4. Вільний удар

49

11.5. Ігрова перевага

49

11.6. Штрафний удар

49

11.7. Відкладений штраф

50

11.8. Видалення, дисциплінарний штраф

50

11.9. Матч-штраф

50

11.10. Узяття воріт

51

11.11. Продовження гри, неправильне узяття воріт

51

12. ЖЕСТИ ПОРУШЕНЬ

51

12.1. Удар по ключці

51

12.2. Блокування ключки супротивника

52

12.3. Підйом ключки супротивника

52

12.4. Гра високо піднятою ключкою

52

65
12.5. Переміщення ключки, стопи, або ноги між ніг суперника.

53

12.6. Затримка, захоплення ключкою

53

12.7. Поштовх

53

12.8. Рух на суперника спиною вперед

54

12.9. Груба гра

54

12.10. Затримка рукою

54

12.11. Блокування

55

12.12. Пас ногою

55

12.13. Подвійне торкання м’яча ногою

55

12.14. Вхід до воротарського майданчика

56

12.15. Неправильна відстань

56

12.16. Неправильний стрибок

56

12.17. Неправильно введення м'яча воротарем

57

12.18. Неправильно введення м'яча, неправильний вільний удар

57

12.19. Гра м'ячем лежачи

57

12.20. Гра рукою

58

12.21. Гра головою

58

12.22. Неправильна заміна

58

12.23. Повторне порушення

59

12.24. Затримка гри

59

12.25. Штраф за неспортивну поведінку

59

Додаток 1 Розмітка майданчика

60

Майданчик

60

Штрафний майданчик

60

Додаток 2 Розміри воріт

61

