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Przepisy Gry w Futsal 2021/22

Szanowni Panie i Panowie

FIFA z przyjemnością informuje, że Przepisy Gry w Futsal zostały zaktualizowane i zatwierdzone przez Rada
FIFA, wprowadzając pewne zmiany specyficzne dla futsalu, a jednocześnie dostosowując przepisy do
modyfikacji wprowadzonych ostatnio w piłce nożnej i piłce nożnej plażowej. Spis głównych poprawek oraz nowe
Przepisy Gry w Futsal znajdują się w załączniku. Są również dostępne na stronie www.fifa.com.
W razie jakichkolwiek pytań w tej sprawie prosimy o kontakt z Dominic Chielens, menadżerem Sędziów FIFA
(dominic.chielens@fifa.org).

Z poważaniem
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

Fatma Samoura
Sekretarz Generalny

Do wiadomości:

- Rada FIFA
- Konfederacje

ARTYKUŁ 1 – Pole
gry

Główne zmiany w Przepisach Gry w Futsal 2021/22
9. Bramki
Ich przekrój musi być jednakowego kształtu, tj. kwadratowy, prostokątny,
okrągły, eliptyczny lub musi stanowić połączenie tych przekrojów.

10. Przemieszczenie bramki
Jeżeli zawodnik drużyny broniącej celowo przemieszcza lub przewraca własną
bramkę i dochodzi do jej kontaktu z piłką, zostaje podyktowany rzut karny dla
drużyny przeciwnej, a winny zawodnik zostanie napomniany, chyba, że
działanie te pozbawiło drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy na
zdobycie bramki, to wtedy zawodnik zostaje wykluczony.

ARTYKUŁ 4 –
Ubiór
zawodników

ARTYKUŁ 5 –
SĘDZIA

Jeżeli zawodnik drużyny atakującej przesuwa lub przewraca bramkę
przypadkowo lub celowo, to bramka taka nie może zostać uznana, i:
• jeżeli było to działanie przypadkowe, to gra zostaje wznowiona
rzutem sędziowskim;
• jeżeli było to działanie celowe i doszło do kontaktu bramki z piłką, to
gra zostaje wznowiona rzutem wolnym bezpośrednim dla drużyny
przeciwnej, a zawodnik zostaje napomniany;
• jeżeli było to działanie celowe i nie doszło do kontaktu bramki z piłką,
to gra zostaje wznowiona rzutem wolnym pośrednim dla drużyny
przeciwnej, a zawodnik zostaje napomniany.
4. Inne elementy wyposażenia
Ochraniacze kolan i rąk
Tam gdzie stosowane są ochraniacze, muszą one być w tym samym kolorze,
co główny kolor rękawka koszulki (ochraniacze rąk) lub spodenek/spodni
(ochraniacze kolan) i nie mogą nadmiernie wystawać.
Jeżeli brak jest możliwości spełnienia powyższego zapisu, zezwala się na użycie
czarnych lub białych ochraniaczy razem z rękawkami koszulki (lub spodniami
tam gdzie są stosowane) jakiegokolwiek koloru. Jeżeli stosuje się ochraniacze,
które nie odpowiadają głównemu kolorowi rękawka koszulki (lub spodni), to
wszystkie takie ochraniacze muszą być takiego samego koloru (czarnego lub
białego).
2. Decyzje sędziów
Sędziowie nie mogą zmienić decyzji, gdy sami uznają ją za niewłaściwą,
względnie na sugestię innego z pozostałych sędziów, zakładając, że gra została
już wznowiona lub sędzia zakończył pierwszą/drugą połowę (włączając w to
dogrywkę) i opuścił pole gry po tym jak sędzia czasowy użył sygnału
dźwiękowego lub przedwcześnie zakończył zawody.
3. Uprawnienia i obowiązki
Sędziowie:
• Przerywają grę, jeżeli (…)
o Podyktowany został rzut karny i kontuzjowanym zawodnikiem
jest bramkarz.

ARTYKUŁ 6 –
Pozostali
sędziowie

2. Uprawnienia i obowiązki
Sędzia czasowy:
upewnia się, że czas trwania zawodów jest zgodny z Artykułem 7 poprzez:
•

ARTYKUŁ 7 – Czas
trwania
zawodów

ARTYKUŁ 8 –
Rozpoczęcie i
wznowienie gry

włączenie zegara po prawidłowym wznowieniu gry rzutem z autu,
rzutem od bramki, rzutem rożnym, rozpoczęciu gry, po rzucie wolnym,
rzucie karnym, lub rzucie sędziowskim;
• zatrzymanie zegara po tym jak została zdobyta bramka z rzutu
karnego lub po podyktowaniu rzutu wolnego lub po tym jak zawodnik
doznał kontuzji;
• zatrzymanie zegara, gdy sędziowie zasygnalizuje taką potrzebę;
2. Zakończenie części gry
Rzut uznaje się za rozstrzygnięty, gdy (…)
Jeżeli zawodnik drużyny broniącej popełnia przewinienie, przed tym nim rzut
zostanie rozstrzygnięty, to sędzia kontynuuje grę nakazując ponowne
wykonanie rzutu lub zgodnie z Przepisami Gry w Futsal przyznając
odpowiednio rzut wolny za szósty faul akumulowany lub rzut karny.
2. Rzut sędziowski
Procedura
Sędzia opuszcza piłkę dla jednego z zawodników drużyny, która jako ostatnia
dotknęła piłki, w miejscu gdzie piłka ostatni raz dotknęła zawodnika, osobę
niepożądaną lub jednego z sędziów, chyba, że kontakt miał miejsce w polu
karnym drużyny broniącej i drużyną, której zawodnik jako ostatni dotknął
piłki, była drużyna atakująca.
W takiej sytuacji sędzia opuszcza piłkę dla jednego z zawodników drużyny
atakującej na linii pola karnego w punkcie, który znajduje się najbliżej miejsca,
w którym znajdowała się piłka, gdy gra została przerwana lub w którym piłka
dotknęła ostatniego zawodnika, osoby niepożądanej, lub jednego z sędziów.
Punkt ten wyznacza się tworząc linię równoległą do linii bocznej (tak jak
przedstawiono na poniższej rycinie).

•

ARTYKUŁ 10 –
Wyłanianie
zwycięzcy

Piłka jest w grze w momencie, gdy dotknie podłoża. Od tego
momentu jakikolwiek zawodnik (z którejkolwiek drużyny) może zagrać
piłkę.
3. Rzuty z punktu karnego
Zawodnik, który został wykluczony podczas zawodów, nie może brać udziału
w rzutach z punktu karnego. Napomnienia oraz reprymendy otrzymane
podczas zawodów nie obowiązują podczas rzutów z punktu karnego.
Podczas wykonywania rzutów z punktu karnego
(…)
• Jeżeli bramkarz popełni przewinienie i w jego wyniku rzut jest
powtórzony, bramkarz zostaje ostrzeżony (reprymenda) za pierwsze

ARTYKUŁ 12 –
Gra
niedozwolona i
niewłaściwe
postępowanie

przewinienie; za każde kolejne przewinienie (przewinienia) bramkarz
zostaje napomniany.
• Jeżeli wykonawca został ukarany za przewinienie popełnione po tym, jak
sędzia dał sygnał gwizdkiem na wykonanie rzutu, to taki rzut sędzia uznaje
za niewykorzystany, a wykonawca zostaje napomniany.
• Jeżeli zarówno bramkarz, jak i wykonawca popełnią przewinienia w tym
samym czasie, rzut uznaje się za niewykorzystany, a wykonawca zostaje
napomniany.
1. Rzut wolny bezpośredni
Rzut wolny bezpośredni jest również przyznany, jeżeli zawodnik popełnia jedno
z następujących przewinień:
(…)
• gryzienie lub plucie na osobę wpisaną do protokołu lub takie zachowanie
wobec jednego z sędziów,
• rzucanie/kopanie przedmiotem w piłkę, przeciwnika lub jednego z sędziów,
bądź dotknięcie piłki trzymanym przedmiotem lub celowe przesuwanie
bramki, powodując jej kontakt z piłka.
Nieprzepisowy kontakt ręki z piłką
Dla oceny kontaktu ręki z piłką uznaje się, że górna granica ręki znajduje się na
wysokości pachy.
Nie każdy kontakt ręki lub ramienia zawodnika z piłką jest nieprzepisowy.
Dochodzi do przewinienia, gdy zawodnik:
• rozmyślnie dotyka piłkę ręką lub ramieniem, np. poprzez ruch ręki/ramienia
w kierunku piłki,
• dotyka piłkę ręką lub ramieniem, gdy powiększyła ona w sposób
nienaturalny obrys
ciała zawodnika. Zawodnik uważany jest za
nienaturalnie powiększającego obrys ciała, gdy ułożenie jego ręki/ramienia
nie stanowi następstwa ruchu ciała w danej sytuacji lub nie jest tym
uzasadnione. Mając rękę/ramię ułożone w takiej pozycji, zawodnik
podejmuje ryzyko, że zostaną one trafione przez piłkę, a on zostanie za to
ukarany.
• zdobywa bramkę na przeciwniku
➢ bezpośrednio ręką/ramieniem, nawet jeżeli kontakt ten był
przypadkowy (dotyczy to też bramkarza),
➢ natychmiast po tym, jak piłka trafiła go w rękę/ramię, nawet jeżeli
kontakt był przypadkowy:
Jeżeli bramka nie padła natychmiast po przypadkowym kontakcie
ręki/ramienia zawodnika z piłką, to gra powinna być kontynuowana
zakładając, że nie powiększała ona/ono w sposób nienaturalny obrysu ciała
zawodnika.
2. Rzut wolny pośredni
Rzut wolny pośredni jest przyznany, jeżeli zawodnik:
(…)
• inicjuje rozmyślne sztuczki w celu podania piłki (również po rzucie wolnym
lub rzucie od bramki) do bramkarza używając do tego głowy, klatki
piersiowej, kolana itp., aby obejść Przepisy Gry (nie ma znaczenia, czy
bramkarz dotyka piłki ręką, czy nie); bramkarz zostaje ukarany, jeżeli to on
inicjuje takie rozmyślne zagranie,

Rzut wolny pośredni jest również przyznany, jeżeli bramkarz we własnym polu
karnym popełnia jedno z następujących przewinień:
➢ dotyka piłkę ręką/ramieniem po tym jak została ona rozmyślnie
kopnięta do niego przez współpartnera (dotyczy to również zagrania z
rzutu z autu).
3. Sankcje dyscyplinarne
Zawodnicy i zawodnicy rezerwowi
Wstrzymanie wznowienia gry w celu udzielenia kary indywidualnej
Jeżeli (…) udzielenia kary, chyba że drużyna poszkodowana wykona szybko rzut
wolny i ma klarowną szansę na zdobycie bramki, a sędzia nie rozpoczął
procedury udzielania kary dyscyplinarnej. Kary takie zostaną udzielone w
następnej przerwie w grze. Jeżeli przewinienie polegało na pozbawieniu
drużyny przeciwnej realnej szansy na zdobycie bramki to winny zawodnik
zostanie napomniany. Jeżeli przewinienie przeszkodziło w prowadzeniu lub
przerwało korzystną akcję, to zawodnik nie zostanie napomniany.
Korzyść
Jeżeli sędziowie (…) w najbliższej przerwie w grze. Jednak jeżeli przewinienie
polegało na pozbawieniu drużyny przeciwnej realnej szansy na zdobycie
bramki, zawodnik zostanie ukarany napomnieniem za niesportowe
zachowanie. Jeżeli przewinienie przeszkodziło w prowadzeniu lub przerwało
korzystną akcję to zawodnik nie zostanie napomniany.
Przewinienia karane napomnieniem
Niesportowe zachowanie karane napomnieniem
Występują różne (…):
• poprzez nieprzepisowy kontakt ręki z piłką zatrzymuje piłkę wpadającą do
bramki, gdy bramka jest strzeżona przez bramkarza;.
(…)
• inicjuje rozmyślne sztuczki w celu podania piłki (również po rzucie wolnym
lub rzucie od bramki) do bramkarza używając do tego głowy, klatki
piersiowej, kolana itp., aby obejść Przepisy Gry (nie ma znaczenia, czy
bramkarz dotyka piłki ręką, czy nie); bramkarz zostaje ukarany, jeżeli to on
inicjuje takie rozmyślne zagranie.
Pozbawienie bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki
Jeżeli bramkarz popełnia przewinienie, które pozbawia drużynę przeciwną
bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki poprzez nieprzepisowy kontakt
ręki z piłką poza polem karnym, kiedy bramka jest niestrzeżona przez
bramkarza lub znajduje się przed nią tylko obrońca drużyny broniącej będący
za bramkarzem, to bramkarz jest uznawany za winnego przewinienia
karanego wykluczeniem.
Jeśli liczba zawodników z drużyny atakującej jest taka sama lub większa niż
liczba zawodników z drużyny broniącej (wyłączając bramkarza), gdy bramka nie
jest strzeżona przez bramkarza i spełnione są inne kryteria DOGSO, to może to
być uważane za DOGSO.
4. Wznowienie gry z tytułu gry niedozwolonej i niewłaściwego postępowania
Jeżeli zawodnik rezerwowy, wykluczony lub osoba funkcyjna popełnią
przewinienie karane rzutem wolnym bezpośrednim, to jest on zaliczany jako
faul akumulowany przeciwko ich drużynie.
(…)

ARTYKUŁ 13 –
Rzuty wolne

Jeżeli sędziowie przerywają grę za przewinienie popełnione przez zawodnika na
polu gry lub poza nim na osobie niepożądanej, gra zostanie wznowiona rzutem
sędziowskim, chyba że sędzia zarządzi rzut wolny za opuszczenie pola gry bez
zgody sędziów.
6. Rzut wolny bezpośredni za 6. i kolejny faul akumulowany
Procedura
(…)
*Ustawienie zawodnika podczas wznowienia określa położenie jego stóp lub
jakiejkolwiek innej części ciała, która dotyka pola gry (patrz Terminologia
Futsalowa).
Przewinienia i sankcje
• Jeżeli zanim piłka będzie w grze, (…)
• Bramkarz popełnia przewinienie:
→ jeżeli piłka wpada do bramki, bramkę uznaje się;
→ jeżeli piłka nie wpada do bramki lub odbija się od poprzeczki
lub słupka/ów, rzut jest powtarzany wyłącznie wtedy, gdy
przewinienie bramkarza ewidentnie wywarło wpływ na
wykonawcy;
→ i następnie broni rzut, to rzut taki powtarza się.
Jeżeli bramkarz popełni przewinienie i w jego wyniku rzut jest powtórzony,
bramkarz zostanie ostrzeżony (reprymenda) za pierwsze przewinienie; za
każde kolejne przewinienie bramkarz zostanie napomniany.

Artykuł 14
- Rzut karny

•

Współpartner broniącego bramkarza popełnia przewinienie:
→ jeżeli piłka wpada do bramki, bramkę uznaje się;
→ jeżeli piłka nie wpada do bramki, rzut powtarza się, winny
zawodnik zostanie ostrzeżony (reprymenda) przy pierwszym
przewinieniu i napomniany za każde kolejne przewinienie w
zawodach.

•

Zawodnicy obu drużyn dokonują przewinień, rzut powtarza się, chyba
że któryś z zawodników popełnił poważniejsze przewinienie (np.
niedozwolone zwody taktyczne); winni zostaną ostrzeżeni
(reprymenda) za pierwsze wykroczenie w grze i napomniani za każde
kolejne przewinienia w grze.

•

Zarówno bramkarz jak i wykonawca popełniają przewinienie w tym
samym czasie, to wykonawca zostanie napomniany i gra zostaje
wznowiona rzutem wolnym pośrednim dla drużyny broniącej.

Przewinienia i sankcje
Jeżeli zanim piłka będzie w grze, (…)
• Bramkarz popełnia przewinienie:
• jeżeli piłka wpada do bramki, bramkę uznaje się;
• jeżeli piłka nie wpada do bramki lub odbija się od poprzeczki lub
słupka/ów, rzut jest powtarzany wyłącznie wtedy, gdy przewinienie
bramkarza ewidentnie wywarło wpływ na wykonawcy;

• jeżeli bramkarz uniemożliwił piłce wpadnięcie do bramki, rzut
powtarza się.
Jeżeli bramkarz popełni przewinienie i w jego wyniku rzut jest powtórzony,
bramkarz zostanie ostrzeżony (reprymenda) za pierwsze przewinienie; za
każde kolejne przewinienie bramkarz zostanie napomniany.
• Współpartner broniącego bramkarza popełnia przewinienie:
• jeżeli piłka wpada do bramki, bramkę uznaje się;
• jeżeli piłka nie wpada do bramki, rzut powtarza się.
• Zarówno bramkarz jak i wykonawca popełniają przewinienie w tym
samym czasie, to wykonawca zostaje zostanie napomniany i gra zostaje
wznowiona rzutem wolnym pośrednim dla drużyny broniącej.
ARTYKUŁ 15 –
Rzut z autu

1. Procedura
W momencie wykonywania rzutu z autu: (…)
• tylko wykonawca może przebywać poza polem gry (chyba, że
Przepisy Gry w Futsal stanowią inaczej – patrz sekcją dotycząca
zgody na opuszczenie pola gry w Interpretacjach i Rekomendacjach
stanowiących część Wskazówek dla Sędziów).
(…)
Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry opuszcza ona pole gry przez tę samą linię
boczną, z której wykonany był rzut i nie dotknęła ona żadnego innego
zawodnika to rzut z autu zostanie przyznany drużynie przeciwnej z miejsca,
gdzie wyszła piłka wznowieniu gry rzutem z autem.

ARTYKUŁ 16 –
Rzut od bramki
ARTYKUŁ 17 –
Rzut rożny

Zmiany
dotyczące więcej
niż jednego
artykułu

2. Przewinienia i sankcje
Za każde inne przewinienie, włączając w to sytuację, gdy rzut z autu nie został
wykonany w ciągu czterech sekund, rzut z autu zostanie przyznany drużynie
przeciwnej.
1. Przewinienia i sankcje
Jeżeli rzut od bramki nie zostanie wykonany w ciągu czterech sekund, sędzia
zarządza rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej.
1. Procedura
• W momencie wykonywania rzutu rożnego, tylko wykonawca może
przebywać poza polem gry (chyba, że Przepisy Gry w Futsal stanowią
inaczej– patrz sekcją dotycząca zgody na opuszczenie pola gry w
Interpretacjach i Rekomendacjach stanowiących część Wskazówek dla
Sędziów).
2. Przewinienia i sankcje
Za każde inne przewinienie, włączając w to sytuację, gdy rzut rożny nie został
wykonany w ciągu czterech sekund, rzut od bramki zostanie przyznany drużynie
przeciwnej.
Artykuły 4, 5 i 12: Interpretacje i Rekomendacje, Terminologia Futsalowa)
Nieagresywne, nieodpowiednie zachowanie
Dla uznania niektórych nieagresywnych, nieodpowiednich zachowań za
„ordynarne, obelżywe lub obraźliwe” i w konsekwencji aby umożliwić karanie
ich wykluczeniem wprowadzono określenie „podejmuje działanie/działania”,
które zastąpiło „gest/gesty” w stosownych opisach.

