
 

 

 

 
 
 

Всім Національним Футбольним 
Асоціаціям та Конфедераціям   
  
Циркуляр № 13  
  
Цюріх, 21 квітня 
2018 р. SEC/2018-
C225/bru  

 
132-ге Щорічне Загальне Засідання (AGM) (ЩЗЗ) Міжнародної Ради 
Футбольних Асоціацій (The IFAB) - рішення 

 
Шановне Панство,  
  
3 березня 2018 року у Будинку ФІФА, у Цюріху, під головуванням Президента ФІФА, Джані 
Інфантіно, відбулось 132-ге ЩЗЗ IFAB. Детальна інформація щодо основних рішень та 
коментарі до них наводиться нижче; протокол засідання буде доступний та розміщений у 
встановленому порядку на www.theifab.com. 
 
Задля забезпечення неперервності підготовки арбітрів, а також з метою допомоги із 
перекладом Правил Гри, всі цьогорічні зміни до них вже зараз є доступними на 
http://www.theifab.com/document/for-football-bodies. Повна редакція Правил Гри 2018/19 
рр. невдовзі, ще до появи їх у друкованому вигляді, буде доступна для завантаження на 
нашому веб-сайті англійською, французькою, німецькою та іспанською мовами.  
  
Як завжди, у травні, вам буде надіслано п'ять друкованих примірників Правил Гри 2018/19 
рр. для вашої асоціації/конфедерації, а також по одному примірнику для кожного вашого 
арбітра та асистента арбітра ФІФА.  
  
Замовлення додаткових копій Правил Гри можна оформити інтернет-магазині на сайті 
http://theifab.com/shop починаючи з 21 квітня 2018 р. Для того, щоб забезпечити 
необхідною кількістю примірників, а також гарантувати помірну ціну, 3 швейцарських 
франка за примірник, ми люб'язно просимо вам розмітити ваше замовлення  
щонайпізніше до травня 2018 р.  Після підтвердженні вашого замовлення ви отримаєте 
фактуру з інструкцією щодо оплати. 
  
Примітка. Пізнє розміщення замовлення потенційно може призвести збільшення витрат 
на виробництво і тому ціна за примірник може бути вищою.  
  
1. ПРАВИЛА ГРИ 2017/18 рр. 
  

ЩЗЗ було приємно дізнатись про те, що нещодавні значні зміни Правил Гри були добре 
сприйнятими, і до того ж від національних футбольних асоціацій (ФА) були отримані 
позитивні відгуки щодо збільшення гнучкості у Модифікаціях Правил, особливо, 
стосовно можливості використання більшої кількості замін, а також щодо використання 
систем тимчасового відсторонення (лавка штрафників) в змаганнях серед юнаків, 
ветеранів, осіб з обмеженими можливостями та у масовому футболу.
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2. ПРАВИЛА ГРИ 2018/19 рр. 
 

Щодо кількості змін до Правил Гри було схвалено рішення; в Правилах Гри 2018/19 рр.; більш 
точні формулювання можна знайти в документі "Правила Гри 2018/19 рр.", що додається до 
цього циркуляру, і, як це було вказано раніше, на нашому інтернет сайті. Цей документ також 
містить у собі поправки пов'язані із застосуванням Відео Асистентів Арбітрів (VARs). 
 

Ці зміни набирають чинності з 1 червня 2018 р.; змагання, що починаються до цієї дати, мають 
право застосовувати їх негайно або відкласти їх застосування до дати початку наступного 
сезону таких змагань. 

 

a. Правило 3 - Гравці: додаткові заміни у додатковий час 
Після успішного дворічного експерименту, що проводився у багатьох змаганнях по всьому 
світу, ЩЗЗ надало дозвіл організаторам змагань за власним бажанням включати у їхні 
регламенти право вибору для команд щодо застосування додаткових замін в тих випадках, 
коли в матчі є додатковий час без огляду на те, чи була вже використана командами чи ні 
максимальна кількість дозволених замін. 

 

Вигоди цього права вибору полягають в тому, що цим збільшується можливість того, що доля 
матчу буде вирішена у додатковий час (і таким чином можна буде уникнути виконання серії 
11-метрових ударів), і що зменшиться кількість можливих травм, спричинених втомою. 

 
b. Правило 4 – Екіпірування гравців 

i. Використання електронного та комунікаційного обладнання в технічній площі: 
Зважаючи на те, що майже неможливо попередити використання електронних засобів 
зв'язку із/з технічною (-ої) площі, зараз увагу буде зосереджено на поведінці, що 
випливає внаслідок застосування такого зв'язку. Зараз офіційним представникам команд 
буде дозволено використовувати малогабаритні ручні мобільні пристрої (перелік 
дозволених пристроїв наводиться у Правилі 4) у технічній площі, але лише  у цілях, 
пов'язаних із тренерськими настановами/тактичними діями та із здоров'ям гравців. 
Офіційний представник команди, який використовує недозволене обладнання або 
демонструє неналежну поведінку, повинен бути вилучений з технічної площі. 

 

Дисциплінарні комітети вимушені застосовувати цю філософію внаслідок цієї зміни і не 
повинні забороняти офіційним представникам команд спілкуватись з технічною площею, 
коли вони були вилучені або коли їм заборонено в ній знаходитись. 

 

ii. Електронні системи та системи спостереження (EPTS) 
Задля гарантування надійності та безпечності цих систем, ФІФА впроваджує Програму 
Якості для електронних систем та систем спостереження (EPTS); зараз під час матчу існує 
можливість отримання даних з EPTS  у технічній площі. 

 

c. Правило 12 – Ігрові порушення (фоли) та неналежна поведінка ЗОГМ (зрив очевидної 
гольової можливості) та ЗПА (зрив перспективної атаки) 
У 2016 р. ЩЗЗ IFAB було схвалено проведення дворічного експерименту, згідно якого арбітр 
карає гравця за порушення у вигляді зриву очевидної гольової можливості (ЗОГМ) у власній 
штрафній площі винесенням попередження (жовтої картки), а не вилученням (червоною 
карткою) в тому випадку, якщо він намагався зіграти в м'яч. У 2017 р. ЩЗЗ поширило цей 
принцип таким чином, що порушення у вигляді зриву перспективної атаки (ЗПА) скоєне у 
штрафній площі із намаганням зіграти в м'яч не призводить до винесення попередження. 

 

У світлі відмінних відгуків, формулювання для обох ситуацій, які вже прописані у Правилах 
Гри, були підтверджені як постійні. 
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d. Огляд та підтвердження роз'яснень анонсованих ще на 131-ому ЩЗЗ 
ЩЗЗ офіційно схвалило роз'яснення до Правил Гри, що були анонсовані у Циркулярі № 11 (25 
вересня 2017 р.). 

 

e. Додаткові поправки та роз'яснення 
Інші поправки та роз’яснення до Правил Гри також були схвалені. Основні з них коротко 
викладені нижче: 

 

Модифікації до Правил Гри: тимчасові відсторонення (система В)  
Гравець, якому винесено 2-ва тимчасових відсторонення та не-тимчасове відсторонення у 
вигляді жовтої картки не може бути замінений. 
Правило 3 - Гравці  
У товариських матчах національної збірної команди "А" максимальна кількість заявлених 
гравців заміни зараз обмежується до дванадцяти з метою приведення її у відповідність до 
кількості, що застосовується у матчах змагального характеру, а також з метою 
попередження їхньої (гравців) недостатньої присутності у технічній площі. 

 

Правило 5 – Арбітр  
Офіційним особам матчу не дозволено носити або використовувати камери під час матчу. 

 

Правило 7 – Тривалість матчу  
З метою запобігання затягування зупинок для вживання води, зупинок для інструктажу або 
зупинок на рекламу, їхня тривалість не повинна перевищувати однієї хвилини. Це 
обмеження не застосовується до зупинок для охолодження медичного характеру. 

 

Правило 12 – Ігрові порушення (фоли) та неналежна поведінка ЗОГМ (зрив очевидної гольової 
можливості) та ЗПА (зрив перспективної атаки) 
� Кусання (рідкісне порушення) зараз включене до порушень, що заслуговує на покарання у 

вигляді штрафного удару та вилучення. 
� Кидання предмету у м'яч або завдання удару по м'ячу  предметом, що тримається у руці, 

зараз було віднесено до окремої категорії порушень і вони не є вже частиною "гри рукою". 
� Воротар, який невдало намагається упіймати/утримати/зупинити або відбити м'яч все 

ще має право підібрати його і за це він не отримує жодного покарання. 
� Якщо арбітр застосовує перевагу при порушенні у вигляді ЗОГМ, то таке порушення 

карається попередженням незалежно від того, чи було забито гол, чи ні, тобто, 
вилучення не застосовується, якщо гол не було забито. 

 

Правило -15 - Вкидання  
Для виконання вкидання м'яча гравець повинен стояти, тобто, не можна виконувати 
вкидання з сидячого положення або стоячи на колінах. 
 
3. Відео Асистенти Арбітра (VARs) 

 
      ЩЗЗ отримало детальні звіти щодо дворічного експерименту з відео асистентами арбітра 

(VARs) і, як це було анонсовано у Циркулярі № 12 (7 березня 2018 р.), ЩЗЗ схвалило включення 
Відео Асистентів Арбітра (ВАА) до Правил Гри 2018/19 рр. з наданням організаторам змагань 
права вибору щодо можливості їхнього застосування, а також  із покладанням зобов'язання 
щодо  повного дотримання протоколу ВАА (VAR), виконання всіх вимог щодо їхнього 
впровадження та завершення суворого процесу отримання дозволу на застосування; будь-яке 
застосування ВАА вимагає письмової згоди на це від  IFAB та ФІФА.  
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4. Проект "Грай чесно" 
 

ЩЗЗ отримало звіт з консультацій та раннього тестування у передбаченні внесення 
можливих змін до Правил, окреслених в стратегії "Грай чесно", яка була схвалена під 
час ЩЗЗ IFAB у 2017 р. Наразі,  для тестування та обговорень різноманітні ідеї були 
розміщені в різних категоріях. Зокрема. було погоджено, що деякі з них слід піддати 
більш інтенсивним випробовуванням - якщо існує бажання отримати інформацію 
про можливу участь в одному з наступних експериментів, запрошуємо національні 
ФА та організаторів змагань зв'язатись із нами: 

 

� Система АВ-ВА виконання 11-метрових ударів - система, що була 
розроблена задля досягнення більшої справедливості (чесності) шляхом 
створення умов для того, щоб одна й та сама команда не завжди 
виконувала "другий" удар. 

 

� Червоні та жовті картки за неналежну поведінку з боку офіційних 
представників у технічній площі - метод, що дозволяє прояснити яку 
дисциплінарну санкцію арбітр виносить офіційному представнику 
команди, який поводився неналежним чином у технічній площі. 

 

� Команді, що захищається, надається можливість зіграти в м'яч перш, ніж 
м'яч залишить межі штрафної площі при виконання удару від воріт або 
вільного/штрафного удару на користь захисту - метод, що дозволяє 
зменшити марнування часу та створює можливість більш конструктивного 
поновлення гри. 

 

� Замінений гравець має право залишити поле для гри, перетинаючи 
найближчу до нього обмежувальну лінію (через міркування безпеки) - метод, 
що дозволяє зменшити марнування часу шляхом застосування такого ж 
принципу, що застосовується із травмованими гравцями, які залишили поле 
для гри. 

 
IFAB високо цінує вхідну інформацію та підтримку, що надходить з усіх куточків 
футбольного світу задля розвитку Правил Гри, задля того, щоб зробити футбол на всіх 
рівнях, від масового футболу до міжнародних змагань, більш чесним, доступним та таким, 
що приносить задоволення. IFAB продовжуватиме консультація по всьому світу задля 
того, щоб зробити так, щоб Правила Гри захищали чесність та морально-етичні аспекти 
гри на полі. 

 

Дякуємо вам за увагу і, будь-ласка, не вагайтесь зв'язатись з нами у випадку, якщо у вас є 
запитання або звернення. 
 

 
Щиро Ваша,  
The IFAB 

 
 

Лукас Бруд  
Секретар 

 


