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 دپارتمان داوران فدراسیون فوتبال
 

 مقدمه

و تعدادی از اصالحات  2019مارس  2صد و سی و سومین جلسه عمومی بورد بین المللی فوتبال در آبردین اسکاتلند مورخ 

 سال آزمایشات جهانی سه تغییر مصوب شد: 2را مصوب نمود. در پی  20/2019شفاف سازی های قوانین بازی 

 معرفی کارت های زرد و قرمز برای رفتار ناشایست توسط مقامات رسمی تیم 

  نزدیکترین نقطه روی خط مرزی زمین را ترک نماید ازبازیکنی که تعویض می شود 

 به آزاد به نفع تیم مدافع در داخل محوطه جریمه شان، به محض آن که به توپ با پا ضربه در ضربه دروازه یا یک ضر

 زده شد در بازی می باشد )می توان قبل از خروج توپ از محوطه جریمه با آن بازی نمود(

دفاعی  "دیوار" متر از 1، بازیکنان تیم مهاجم باید حداقل "دست زدن به توپ"سایر تغییرات از جمله: متن واضح تر برای 

، و شیوه اجرا جدید دراپ وازه بان باید فقط یک پا را روی خط دروزاه قرار دهددرضربه پنالتی، درفاصله داشته باشند،  

دراپال اعالم می شود اگر توپ به یک مقام رسمی مسابقه اصابت کند و وارد دروزاه شود، مالکیت توپ توسط تیم عوض بال)

 (.ع گرددشود یا یک حمله موثر شرو

اما برخی شفاف سازی ها را خالصه نموده و هم چنین متن دقیق برای هر تغییر قانون را ارائه کرده تغییرات اصلی و  مقالهاین 

ز تغییرات مربوط به ویراستاری را شامل نشده است )برای مثال ترتیب جدید نکته های چاپ شده و غیره( که در کتاب قوانین 

تغییرات قانون "هد شد. این مقاله هم در وب سایت بورد بین المللی فوتبال در کنار مقاله مشخص خوا 20/2019بازی 

(. نسخه های قابل ifab.com www.theکه فقط تغییرات عمده را خالصه کرده موجود است )  "در یک نگاه 20/2019

در کنار جزئیات نرم افزار جدید قوانین بازی بورد  فرانسوی، آلمانی و اسپانیاییبه زبان نگلیسی،  20/2019دانلود قوانین بازی 

 روی  وب سایت در بورد بین المللی فوتبال موجود است. در اواسط / اواخر ماه مه بین المللی فوتبال

ع شده اند  تغییرات را از الزم االجراست. می توان برای مسابقاتی که قبل از آن تاریخ شرو 2019کلیه تغییرات از اول ژوئن 

ابتدای مسابقات به شرط توافق در طول بازی ها )برای مثال بعد از استراحت نیم فصل( اعمال نمود یا اینکه تا شروع مسابقات 

 بعدی آن ها را به تأخیر انداخت.
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 دپارتمان داوران فدراسیون فوتبال
 

 مقدمه

 یادآوری ها

 بازی را یادآوری نمایند:بورد بین المللی فوتبال و فیفا مشتاقند تا به همه دو جنبه مهم 

 کاپیتان ها 

 از کاپیتان ها انتظار می  –تا حدی مسئول رفتار تیمش می باشد  قوانین بازی تصریح نموده که کاپیتان

رود تا از این مسئولیت خود جهت کمک به آرام کردن/ تأثیر مثبت در رفتار بازیکنانشان به ویژه در صحنه 

 ر ارتباط با حریف یا مقامات رسمی مسابقه استفاده کنند های بحث برانگیز / پرخاشگرایانه د

 

 احترام برای داوران 

 بازیکنان باید به کلیه تصمیمات اتخاذ شده توسط داور و سایر مقامات رسمی مسابقه احترام بگذارند 

  تبال که سرامد انصاف و تصویر فوبه قوانین بازی و مقامات رسمی مسابقه که این قوانین را اعمال می کنند

  احترام بگذارنداست 

 

 

 کلید

  نشاده داده می شود زدن در میانمتن حذف شده به صورت: ؛ خط کشیده شده استتغییرات اصلی قانون  زیر

YC؛ ( = کارت زرد )اخطارRC)کارت قرمز )اخراج = 
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 دپارتمان داوران فدراسیون فوتبال
 

 دورنمای خالصه تغییرات قانون

 

 .است شده انبی ها سازى شفاف /اصلى تغییرات از ساده دورنمایى

 

 3قانون 

  بازیکنی که تعویض می شود باید از نزدیکترین نقطه روی خط مرزی زمین را ترک نماید، مگراینکه داور طور دیگری

 دستور داده باشد

 4قانون 

 زیر پیراهنی ها می تواند چند رنگی / طرح دار باشد اگر دقیقاً مشابه آستین پیراهن اصلی باشد 

 5قانون 

 ازی مجدداً شروع شده باشد داور نمی تواند تصمیم برای شروع مجدد را تغییر دهد، ولی در شرایط در صورتی که ب

 می توان کارت زرد / کارت قرمز را برای حادثه گذشته اعمال نمودخاص، 

 در  چنانچه داور برای بازبینی کمک داور ویدئویی زمین بازی را ترک نماید یا بازیکنان را برای برگشت به زمین بازی

 پایان نیمه اول فرا بخواند، همچنان تصمیم می تواند تغییر کند

  به مقام رسمی تیمی که برای رفتار ناشایست مقصر باشد می توان کارت زرد / کارت قرمز نشان داد؛ در صورتی که

 دمربی ارشد در محوطه جریمه کارت زرد / کارت قرمز دریافت خواهد کرنتوان فرد خاطی را شناسایی کرد، 

  در صورتی که پنالتی اعالم شود، زننده ضربه پنالتی تیم می تواند به او رسیدگی یا درمان شود و سپس داخل زمین

 بازی بماند و ضربه را بزند

 

 7قانون 

  نوشیدن"و  "خنک شدن"شفاف سازی تفاوت بین استراحت برای" 

 

 

 8قانون 

  را بزندتیم برنده قرعه کشی می تواند انتخاب کند که ضربه شروع 

  از محل  توپ برای دروازه بان انداخته می شود )اگر بازی داخل محوطه جریمه متوقف شده باشد( یا –دراپ بال

را لمس نمود؛ سایر بازیکنان )از هر دو تیم( باید  آنبرای یکی از بازیکنان تیمی که آخرین مرتبه  آخرین لمس توپ

 یارد( فاصله داشته باشند 4.5متر ) 4حداقل 
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 دپارتمان داوران فدراسیون فوتبال
 

 9ون قان

  در صورتی که توپ با داور )یا مقام رسمی مسابقه دیگر( تماس پیدا کند و وارد دروازه شود، مالکیت )توپ( عوض

 شود یا یک حمله آغاز گرد دراپ بال اعالم می گردد

 10قانون 

 دروازه بان نمی تواند با پرتاب توپ به دروازه حریف گل به ثمر برساند 

 12قانون 

 با دستورالعمل های واضح برای زمانی که دست زدن  متن دست زدن به توپ کنواختی بیشتربه منظور شفافیت / ی

 به توپ باید )و نباید( جریمه گردد بازنگاری شد "غیر آگاهانه"

  به توپ توسط دروازه بان داخل محوطه جریمه خودش با یک کارت زرد  "غیر قانونی"تأیید اینکه تخلف دست زدن

 گردد کارت قرمز تنبیه نمی /

  چنانچه پس از پرتاب اوت یا پاس آگاهانه از سوی همدسته، دروازه بان به طور ناموفق توپ را با پا بزند یا تالش کند

 توپ را با دست بزند می تواند دروازه بان برگشت دهد، سپس یکه توپ را با پا بزند تا آن را به باز

 ند و یک فرصت اشکار گلزنی را ایجاد نماید، داور می تواند در صورتی که تیم غیر خطاکار ضربه آزاد را به سرعت بز

 اعمال کارت زرد / کارت قرمز را تا اولین توقف بازی به تأخیر بیندازد

  برای گل باقی می ماند "غیر قانونی"چنانچه گلی مردود شود، کارت زرد به دلیل شادی 

  رسمی تیمفهرست تخلفات قابل تذکر/ کارت زرد / کارت قرمز برای مقامات 

 کلیه تخلفات کالمی با یک ضربه آزاد غیرمستقیم جریمه می شود 

 .لگد زدن به شی به شیوه مشابه همانند پرتاب شی جریمه می شود 

 

 13قانون 

 در صورتی واضح باشد که مستقیماً نمی توان گلی به ثمر رساند هنگامی که یک ضربه آزاد غیرمستقیم زده می شود ،

ربات آزاد غیرمستقیم برای آفساید(، داور می تواند نشان دادن عالمت ضربه آزاد غیرمستقیم را )برای مثال از اکثر ض

 متوقف نماید

  در ضربه آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مدافع داخل محوطه جریمه خودی، زمانی توپ در بازی است که با پا به آن

 طه جریمه خارج شودضربه زده شود و به وضوح حرکت کند، نیازی نیست که توپ از محو

  متر از   1بازیکنان وجود داشته باشد، کلیه بازیکنان تیم مهاجم باید حداقل  3دفاعی با حداقل  "دیوار"زمانی که

 فاصله داشته باشند؛ در صورتی که فاصله مقرر را رعایت نکنند ضربه آزاد غیرمستقیم اعالم می شود "دیوار"

 

 14قانون 

  ازه بان نباید آن قی و تورها نباید جابجا شود و درومی شود، تیرک های عمودی، تیرک افزمانی که ضربه پنالتی زده

 ها را لمس نماید 
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  زمانی که ضربه پنالتی زده می شود، دروازه بان باید حداقل بخشی از یک پا را روی خط دروازه یا در امتداد خط

 دروازه داشته باشد؛ دروازه بان نمی تواند پشت خط بایستد

 نچه تخلفی بعد از عالمت داور برای زدن ضربه پنالتی اتفاق بیفتد ولی ضربه زده نشود، ضربه باید پس از اعمال چنا

 کارت زرد / کارت قرمز زده شود

 

 15قانون 

 فاصله آن نقطه متر از 2 حداقل باید حریف تیم بازیکنان کلیه خواهد انجام شودمی اوت پرتابکه  از نقطه ای روی خط طولی

 رند، حتی اگر پرتاب کننده از خط فاصله داشته باشدبگی

 

 

 16قانون 

  در ضربات دروازه، توپ زمانی در بازی است که با پا به آن ضربه زده شود و به وضوح حرکت نماید، نیازی نیست که

 توپ از محوطه جریمه خارج شود
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 دپارتمان داوران فدراسیون فوتبال
 

 متن و توضیحات – 20/2019تغییرات قانون 

 

 کنانبازی – 3قانون 

 . شیوه انجام تعویض3

 متن اصالح شده

 براى تعویض بازیکن با جانشین موارد زیر باید رعایت شود:

 )...( 

 :بازیکنی که تعویض می شود 

 از  از قبل بیرون بازیکنى که تعویض مى شود براى خروج از زمین بازى از داور اجازه مى گیرد، مگر اینکه

روی خط مرزی خارج شود مگراینکه داور اعالم کند که بازیکن می  و باید از نزدیک ترین نقطه، باشد زمین

بایست مستقیماً و فوراً از خط میانی یا نقطه ای دیگر )برای مثال به دلیل ایمنی / امنیتی یا مصدومیت( 

 خارج شود 

 فنی باید فوراً به محوطه  نماید ترک میانى خط از را بازى زمین نیست مجبور شود مى تعویض که بازیکنى

نمى تواند در مسابقه شرکت نماید، مگر در جایى که تعویض هاى برگشت پذیر مجاز دیگر  و یا رختکن برود

 باشد

 مى یابد از ترک زمین امتناع کند، بازى ادامه تعویض شود تغییر کند مى خواهد که بازیکنى چنانچه 

 توضیح:

د و به آرامی از خط میانی خارج می شود )که الزام قانون وقت بازیکنی که می خواهد تعویض شو "اتالف"برای جلوگیری از 

نیست(، باید از نزدیک ترین نقطه )همانند مصدومیت( مگراینکه داور طور دیگری دستور داده باشد، برای مثال اگر بازیکنی می 

کارد خارج شود. به منظور ، مورد ایمنی / امنیتی وجود داشته باشد یا بازیکن با برانتواند به سرعت از خط میانی خارج شود

اجنتاب از ایجاد مشکالت با جانشینان، تماشاگران یا مقامات رسمی مسابقه بازیکن باید فوراً به محوطه فنی یا رختکن برود. 

بازیکنی که روح این قانون را نقض می کند باید به دلیل رفتار غیرورزشی تنبیه گردد به عبارت دیگربه تأخیر انداختن شروع 

 بازی.مجدد 

 

 

 

 

 

 

www.Lahegroup.com

https://lahegroup.com/ 


 

 دپارتمان داوران فدراسیون فوتبال
 

 وسایل بازیکنان – 4قانون 

 . رنگ ها3

 متن اضافی

 زیر پیراهنی ها باید:

 یاهمرنگ رنگ اصلی پیراهن باشد  تک رنگ بوده که 

 ًراهن باشدآستین پی مشابه  طرح دار / رنگی بوده که دقیقا  

 

 توضیح:

آستین آن مشابه آستین پیراهن اصلی است؛ این  اکنون سازندگان )البسه ورزشی( زیر پیراهنی های طرح دار تولید می کنند که

 )زیر پیراهنی ها( باید مجاز اعالم شود چرا که به تصمیم گیری مقامات رسمی مسابقه کمک می کند.

 

 

 . سایر وسایل4

 (EPTS) دستگاه هاى الکترونیکى و سیستم هاى ردیابى 

 متن حذف شده

 . عالئم زیر نشان دهنده این است که )...(اجرا خواهد شد 2019استاندارد حرفه ای در دوره گذار تا اول ژوئن 

 توضیح: 

 به پایان می رسد. 2019دوره گذار در اول ژوئن 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Lahegroup.com

https://lahegroup.com/ 


 

 دپارتمان داوران فدراسیون فوتبال
 

 داور – 5قانون 

 . تصمیمات داور2

 متن اصالح شده

بازى مجدداً  خود پى ببرد در صورتى که چنانچه داور خودش یا با نظر یکى از مقامات رسمى مسابقه به نادرست بودن تصمیم

دوم )ازجمله وقت هاى اضافى( عالمت داده باشد و زمین بازى را ترک نموده یا  شروع شده باشد یا براى پایان نیمه اول یا نیمه

با این وجود، اگر در پایان نیمه، داور . دهد را تغییر شروع مجددباشد، نمى تواند تصمیم کرده ل تعطی خاتمه داده را  مسابقه

ه محوطه بازبینی زمین بازی را ترک نماید یا به بازیکنان دستور بازگشت به زمین بازی را دهد، این )رفتار( مانع برای رفتن ب

 تغییر تصمیم او برای تخلفی که قبل از پایان نیمه اتفاق افتاده نمی شود.

می توان تنها زمانی اً شروع شد پس از آنکه بازی مجدد یدئویی ذکر شد،و تشریفات کمک داور و 12.3بجز زمانی که در قانون 

تخلف را شناسایی کرده بود و قبل از آنکه بازی مجدداً شروع  دیگر رسمی مسابقه مقام که یک اعمال نمودتنبیه انضباطی را 

 داور نمود؛ شروع مجدد مربوط به تنبیه انضباطی اعمال نمی گردد. اطالع بهشود اقدام به 

 

 توضیح:

  بهتر است "تعطیل کرده" –گی ترجمه نمی شود به ساد "خاتمه داده"کلمه 

  چنانچه در پایان یک نیمه، داور به محوطه بازبینی برود یا به بازیکنان بگوید تا به زمین بازگردند، در صورتی که

 و تصمیم می تواند تغییر نماید "بازبینی"تخلف قبل از آنکه نیمه پایان یابد اتفاق افتاده باشد 

  برای مثال  اطالع می دهد را عالمت/ کارت زرد / کارت قرمز تخلف قابل رسمی مسابقه یکبعضی اوقات یک مقام(

ولی داور تا زمانی که بازی مجدداً شروع شود  (می زندکمک داور برای برخورد شدید در جایی که توپ نیست پرچم 

ضباطی مقتضی به عمل آورد، ولی عالمت را نمی بیند / اطالع رسانی را نمی شنود. داور هم چنان می تواند اقدام ان

 شروع مجدد مربوط به تخلف اعمال نمی شود
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 . وظایف و اختیارات3

 اقدام انضباطی

 متن اضافی

 داور:

 تذکر می دهد یا  مى تواند آنان راو  آورد مى عمل به را الزم اقدام ندارند مسئوالنه رفتار که تیم رسمى مقامات علیه

از جمله محوطه  اخراج نمایداز زمین بازى و محدوده مجاور آن ان می دهد یا برای اخراج برای اخطارکارت زرد نش

مربی ارشد حاضر در محوطه فنی  کرددر صورتی که نتوان متخلف را شناسایی  ؛فنی کارت قرمز نشان خواهد داد

شده مى تواند  اخراج نبیرون کرد قابلمرتکب تخلف  کادر پزشکى تیم که تنبیه انضباطی را دریافت خواهد کرد.

مراقبت پزشکى داشت، انجام وظیفه کند در صورتیکه تیم کادر پزشکى  )کنار زمین( باقى بماند و اگر بازیکنى نیاز به

 باشد. دیگرى نداشته

 توضیح:

ر کلیه ی را دزیاد مزایایموفقیت آمیز بوده است و تیم آزمایش کارت زرد / کارت قرمز برای رفتار ناشایست مقامات رسمی 

نشان داد. در صورتی که نتوان متخلف را شناسایی  "بد قلق"سطوح از جمله برای داوران جوان در برخورد با مربیان مسن 

کرد، مقام رسمی ارشد )معموالً مربی اصلی( داخل محوطه فنی کارت زرد / کارت قرمز را دریافت خواهد کرد )چرا که آن 

 باشد(. شخص مسئول سایر مقامات رسمی تیم می 

 

 . وظایف و اختیارات3 

 مصدومیت

 متن اضافی

 زمین بازى فقط  عدم خروج بازیکن مصدوم از)...(. استثنائات  گردد بازیکن مصدوم نمى تواند در زمین بازى مداوا

 زمانى است که:

 )...( 

 یک ضربه پنالتی اعالم شده و بازیکن مصدوم زننده ضربه باشد 

 

 توضیح:

 سیدگی / مداوا نیاز دارد و سپس باید زمین بازی را ترک کند و نتواند ضربه را بزند منصفانه نیست.اینکه زننده ضربه به ر
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 مدت زمان بازی – 7قانون 

 . منظور کردن وقت تلف شده3

 متن اصالح شده

 مى شود از جمله: تمامى وقت هاى تلف شده در هر نیمه ى بازى توسط داور در همان نیمه در نظر گرفته

  یا دالیل پزشکى دیگر که توسط مقررات مسابقات  مایعات )که نباید از یک دقیقه تجاوز نماید(جهت نوشیدن توقف

 شده است مجاز اعالم

  که نباید از یک  "استراحت جهت نوشیدن مایعات"توقفات پزشکی مجاز شده توسط مقررات مسابقات برای مثال(

 نود ثانیه تا سه دقیقه() "خنک شدن"دقیقه تجاوز نماید( و استراحت برای 

 

 توضیح:

در جهت منافع ایمنی بازیکنان، در شرایط خاص آب و هوایی )برای مثال رطوبت و دما باال( مقررات مسابقات می تواند 

)از نود ثانیه تا سه دقیقه( را به منظور پایین آمدن دما بدن مجاز نماید: این )استراحت ها( با  "خنک شدن"استراحت برای 

 )حداکثر یک دقیقه( که به منظور بازیابی آب از دست رفته می باشد متفاوت است. "جهت نوشیدن مایعات"ت استراح

 

 شروع و شروع مجدد بازی – 8قانون 

 . ضربه شروع1

 شیوه اجرا

 متن اصالح شده

  روع را بزندیا ضربه ش کند خواهد کردتیم برنده قرعه کشى تصمیم مى گیرد که در نیمه اول به کدام دروازه حمله 

  ،یا تصمیم می گیرد که در نیمه اول به کدام دروازه حمله تیم حریف ضربه شروع را می زند بسته به شرایط فوق

 کند

 زد خواهد دوم نیمه در را شروع ضربهکه تصمیم گرفته در نیمه اول به کدام دروازه حمله کند  کشى قرعه برنده تیم 

 توضیح:

را پویا تر کرده بود )برای مثال از ضربه شروع می توان مستقیماً گلی به ثمر رساند( بنابراین تغییرات اخیر قانون ضربه شروع 

 کاپیتان های برنده قرعه کشی اغلب درخواست می کردند تا ضربه شروع را بزنند.
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 . ضربه شروع1

 تخلفات و تنبیهات

 متن اصالح شده

را لمس نماید یک ضربه آزاد غیر  دیگرى تماس پیدا کند دو مرتبه توپ چنانچه زننده ضربه شروع قبل از اینکه توپ با بازیکن

 آزاد مستقیم اعالم مى شود. ، یک ضربهبه توپ عمدیدست زدن  تخلف مستقیم، یا در صورت

 توضیح: 

 می باشد. 12تغییر به منظور یکسان شدن با اصالح متن دست زدن به توپ در قانون 

 

 . دراپ بال2

 شیوه اجرا

 متن جدید

 اگر زمانی که بازی متوقف شد: ،توپ برای دروازه بان تیم مدافع در داخل محوطه جریمه شان انداخته می شود 

 توپ در داخل محوطه جریمه بود یا 

 آخرین لمس توپ در داخل محوطه جریمه بود 

 د از جایی که در تمامی موارد دیگر، داور توپ را برای یکی از بازیکنان تیمی که آخرین مرتبه توپ را لمس نمو

اشاره شد یک مقام رسمی مسابقه را لمس  9.1آخرین مرتبه یک بازیکن، عامل خارجی یا همانطور که در قانون 

 نمود انداخته می شود

  یارد( از توپ فاصله  4متر ) 4تا زمانی که توپ در بازی قرار بگیرد کلیه بازیکنان دیگر )از هر دو تیم( باید حداقل

 داشته باشند

 که توپ زمین را لمس کند در بازی قرار می گیرد.زمانی 

نمى تواند تصمیم بگیرد که چه کسى  هر تعداد از بازیکنان مى توانند براى دراپ بال رقابت نمایند )ازجمله دروازه بان ها(؛ داور

 مى تواند براى دراپ بال یا نتیجه آن رقابت نماید.

 توضیح:

غیرمنصفانه )برای مثال  "سو استفاده"می شود که  "ساخته شده"شروع مجدد شیوه اجرا فعلی دراپ بال اغلب منجر به 

. بازگشت توپ به پرخاشگرایانه استیا درگیری  بازیکن توپ را به عمق نیمه زمین حریف برای پرتاب اوت به بیرون می زند(

باز می گرداند، بجز داخل محوطه  "از دست رفت"تیمی که آخرین مرتبه با آن بازی کرد آن چه را زمانی که بازی متوقف شد 

جریمه که بازگشت توپ به دروازه بان ساده تر است. به منظور جلوگیری از اینکه آن تیم منفعت غیرمنصفانه کسب کند، کلیه 

 یارد( )از توپ( فاصله داشته باشند. 4متر ) 4بازیکنان هر دو تیم، بجز بازیکن دریافت کننده توپ باید حداقل 
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 وپ در داخل یا خارج از بازیت – 9قانون 

 . توپ خارج از بازی1

 شده متن اصالح

 :توپ زمانى خارج از بازى است که 

 )...( 

 : یک مقام رسمی مسابقه را لمس کند، در زمین بازی باقی بماند و 

 تیمی یک حمله موثر را شروع کند یا 

 توپ مستقیماً وارد دروازه شود یا 

 تیم مالک توپ تغییر نماید 

 ی این موارد، بازی با دراپ بال مجدداً شروع می شود.در تمام

 توضیح:

اینکه تیمی منفعتی کسب کند یا گلی به ثمر برساند به دلیل اینکه توپ به یک مقام رسمی مسابقه به ویژه داور اصابت کرده 

 می تواند خیلی غیرمنصفانه باشد.

 

 . توپ در بازی2

 متن اصالح شده

زمانى که توپ پس از  و از جملهدر بازى است،  با یک مقام رسمی مسابقه تماس پیدا می کندکه  توپ در تمام اوقات دیگر

و در زمین بازى  افقى یا تیرچه پرچم کرنر برگشت کند کهاى عمودى، تیرک ، تیراز مقامات رسمى مسابقه یکىبرخورد به 

 باقى بماند.

 توضیح:

 ا یک مقام رسمی مسابقه تماس پیدا می کند در بازی است.، زمانی که توپ ب9.1بجز موارد اشاره شده در قانون 
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 تعیین نتیجه یک مسابقه – 10قانون 

 . احتساب گل1

 متن اصالح شده

 .باشد به شرط آنکه تیمى که گل را به ثمر رسانده مرتکب تخلف نشده )...(گل زمانى محسوب مى شود 

 پرت نماید، یک ضربه دروازه اعالم می شود. چنانچه دروازه بان توپ را مستقیماً به دروازه حریف

 

 توضیح:

 می باشد. 12تغییر به منظور یکسان شدن با اصالح متن دست زدن به توپ در قانون 

 

 خطاها و رفتار ناشایست -12قانون 

 . ضربه آزاد مستقیم1

 متن اصالح شده

 محوطه جریمه خودش( )به جز دروازه بان در داخل یک تخلف دست زدن به توپ  دست زدن عمدى توپ 

 

 توضیح:

 می باشد. 12تغییر به منظور یکسان شدن با اصالح متن دست زدن به توپ در قانون 

 

 

 خطاها و رفتار ناشایست -12قانون 

 . ضربه آزاد مستقیم1

 توپ به زدن دست

 متن اصالح شده

 .شود مى شامل را بازو یا دست توسط توپ با تماس براى بازیکن عمدى عمل توپ به زدن دست

 :بگیرد قرار توجه مورد باید زیر موارد

 (دست سمت به توپ حرکت نه)توپ  سمت به دست حرکت 

 توپ و حریف بین فاصله 
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 نیست تخلف انجام معنى به لزوماً دست وضعیت 

 تخلف )هند( است اگر بازیکنی:

 آگاهانه توپ را با دست / بازو لمس نماید، از جمله حرکت دست / بازو به سمت توپ 

 :پس از آنکه توپ دست / بازویش را لمس نمود مالکیت / کنترل توپ را  به دست آورد و سپس 

 در دروازه حریف گلی به ثمر برساند 

 یک فرصت گلزنی ایجاد نماید 

  )مستقیماً از دست / بازوی خود به در دروازه حریف گلی به ثمر برساند از جمله توسط دروازه بان حتی اگر )آن برخورد

 باشدتصادفی 

 

 :بازیکنی معموالً تخلف )هند( است اگر

 :توپ را با دست / بازوی خود لمس نماید زمانی که 

  به طور غیر طبیعی بزرگتر کرده استدست / بازو بدنش را 

 / مگراینکه بازیکن آگاهانه با توپ بازی کند که سپس )توپ(  از سطح شانه اش باشد خارج دست / بازو باالتر(

 ماس پیدا نماید(با دست / بازویش ت

 

 بازیکن دیگری که نزدیک است با دست / بازو تخلفات باال اعمال می گردد حتی اگر توپ مستقیماً از سر یا بدن )از جمله پا(

 تماس پیدا کند 

 

 اگر توپ با دست / بازو بازیکن تماس پیدا کند:معموالً )در شرایط زیر( تخلف هند نیست بجز تخلفات باال، 

  بازیکن  )از جمله پا( خودسر یا بدنمستقیماً از 

 مستقیماً از سر یا بدن)از جمله پا( بازیکن دیگری که در نزدیکی قرار دارد 

 چنانچه دست / بازو به بدن نزدیک باشد و بدن را به طور غیر طبیعی بزرگ تر نکند 

 قرار گرفته است، ولی بدنش  و بین زمیناو بازو  /دست به منظور نگه داشتن بدن که بازیکن زمین می خورد و زمانی

 ز بدن باز شودیا به بغل ا به طور عمودی)دست( نه اینکه 

 

 توضیح:

به توپ یک " غیر آگاهانه"برای )تخلف( دست زدن به توپ شفافیت بیشتری نیاز است، به ویژه در آن زمان هایی که دست زدن 

 تخلف است. اصالح متن از یک سری اصول تبعیت می کند:

  به ثمر رسیده از طریق دست / بازو را نمی پذیرد )حتی اگر به صورت تصادفی باشد(فوتبال گل 
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  در صورتیکه بازیکن با دست / بازو  مالکیت / کنترل توپ را بدست آورد و یک منفعت بزرگ کسب نماید فوتبال انتظار

برساند یا یک فرصت گل زنی دارد که این بازیکن برای تخلف دست زدن به توپ جریمه گردد برای مثال گلی به ثمر 

 ایجاد نماید

  طبیعی است که بازیکن هنگام زمین خوردن بازوی خود را بین بدن و زمین قرار دهد 

  است و بازیکن با داشتن دست / بازو در آن  "طبیعی"داشتن دست / بازو باالتر از ارتفاع شانه به ندرت یک وضعیت

 ی خورد، از جمله زمانی که سر م"خطر می کند"وضعیت 

 بیایددست / بازو  سمت چنانچه توپ از بدن خود بازیکن یا بازیکن دیگر )از هر دو تیم( که در نزدیکی قرار دارد به ،

 اغلب غیر ممکن است تا از تماس با توپ اجتناب گردد

 

 . ضربه آزاد مستقیم1

 دست زدن به توپ

 متن اصالح شده

 دروازه .دارد توپ به زدن دست در مشابهى هاى محدودیت بازیکنان سایر مانند خودى جریمه محوطه از خارج در بان دروازه

 جریمه هر یا مستقیم آزاد ضربه آن جریمه که توپ به زدن دست تخلف مرتکب تواند نمى خودش جریمه محوطه داخل در بان

 .گردد است مستقیم غیر آزاد ضربه آن جریمه که توپ به زدن دست تخلف مرتکب تواند مى ولى شود آن با مرتبط شخصى

چنانچه دروازه بان در داخل محوطه جریمه خود به توپ دست بزند در صورتی که مجاز به این کار نباشد، یک ضربه آزاد 

 غیرمستقیم اعالم می شود ولی هیچ تنبیه انضباطی وجود ندارد.

 

 توضیح: 

شان رها تانتاب اوت از همدسته یا توپی را که از دسپاس آگاهانه یا پر شاندروازه بان ها نمی توانند در داخل محوطه جریمه 

در صورتی که این کار را انجام دهند، یک ضربه آزاد غیرمستقیم است ولی این )عمل( یا هر . لمس نمایند با دستمی کنند 

ار گلزنی را دیگر هیچ تنبیه انضباطی ندارد حتی اگر یک حمله موثر را قطع یا یک فرصت آشک "غیر قانونی"دست زدن به توپ 

 سلب نماید.
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 . ضربه آزاد غیرمستقیم2

 متن اصالح شده

 :گردد مى اعالم مستقیم غیر آزاد ضربه یک شود، مرتکب خود جریمه محوطه درون را زیر تخلفات از یکى بان دروازه اگر

 نماید کنترل بازو / اندست با ثانیه شش از بیش را آن کند رها را توپ اینکه از قبل 

 نماید لمس بازو /اندست با را توپباشد  کرده پیدا تماس آن با دیگر بازیکن آنکه از قبل و توپ کردن رها از بعد 

  :توپ را با دست / بازو لمس نماید بعد از 

  باشد داده پاس او به پا با راعمداً توپ اش دسته هم آنکه 

 باشد کرده دریافت اش همدسته توسط اوت پرتاپ از مستقیماً را توپ آنکه 

 ه زدن با پا اقدام نمایدمگر اینکه دروازه بان برای قرار دادن توپ به بازی به وضوح توپ را با پا بزند یا ب

 توضیح: 

  می باشد. یکسانبا سایر بخش های این قانون در ارتباط با دست زدن به توپ  "بازو"اضافه شدن 

 برای زدن آن با پا تالش می کند تا توپ را در بازی قرار  زمانی که دروازه بان به وضوح به توپ با پا ضربه می زند یا

نا موفق  "دفع )توپ("اقدام به دهد این نشان دهنده آن است که هیچ نیتی برای دست زدن به توپ ندارد بنابراین اگر 

 باشد، دروازه بان می تواند بدون مرتکب شدن تخلفی توپ را با دست لمس نماید

 

 اقدام انضباطی

 شدهمتن اصالح 

 مى داور شود، اخراج قابل تخلف مرتکب  یا مقام رسمی تیمی بازیکن یک مسابقه شروع در بازى زمین به ورود از قبل چنانچه 

 ناشایست رفتار هرگونه داور ؛(نمایید مشاهده را3.6 قانون) کند جلوگیرى مسابقه در یا مقام رسمی تیم بازیکن حضور از تواند

 .کرد خواهد گزارش را دیگر

 همدسته، حریف، وىر ،شده مرتکب بازى زمین از خارج یا داخل اخراج، یا اخطار قابل تخلف که یا مقام رسمی تیمیبازیکن 

 .گردد مى جریمه تخلف براساس ،بازی قوانین علیه یا دیگر شخص هر مسابقه، رسمى مقام

 تعویض بازیکن یا ،جانشین بازیکن، به فقط .رود مى کار به اخراج دادن نشان براى قرمز کارت و اخطار دادن نشان براى زرد کارت

 .داد نشان قرمز یا زرد کارت توان مى یا مقام رسمی تیم شده

 

 توضیح:

 را مشاهده نمایید( 5اکنون می توان کارت زرد یا قرمز را به مقامات رسمی تیم نشان داد. )قانون 
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 . اقدام انضباطی3

 نشان دادن کارت به تأخیر انداختن شروع مجدد بازی برای

 متن اضافی

 مجدداً بازى نباید نشده اعمال انضباطى تنبیه که زمانى تا دهد نشان قرمز یا زرد کارت بازیکنى به گرفت تصمیم داور که زمانى

مگر اینکه تیم غیر خطاکار که ضربه آزاد را سریع می زند، یک فرصت آشکار گل زنی داشته و داور رویه )اعمال(  ، گردد شروع

جلوگیری از فرصت آشکار گلزنی تنبیه در اولین توقف اعمال می گردد: در صورتی که تخلف تنبیه انضباطی را شروع نکرده باشد. 

 تیم مقابل بود، بازیکن اخطار می گیرد.

 

 توضیح:

حمله از دست "د که گاهاً، حمله ای با یک تخلف قابل اخطار یا قابل اخراج قطع می شود و تیم مهاجم ضربه آزاد را سریع می زن

 "غیر منصفانه"به منظور اعمال کارت زرد / کارت قرمز قطع شود به وضوح  "جدید"چنانچه این حمله را بازی می گرداند؛  "رفته

است. با این وجود، اگر داور با شروع رویه )اعمال( کارت زرد / کارت قرمز حواس تیم خاطی را پرت نماید، زدن سریع ضربه آزاد 

ت. برای تخلفی که فرصت آشکار گلزنی را سلب می کند، بازیکن اخطار خواهد گرفت و اخراج نمی شود به دلیل اینکه مجاز نیس

 .)همانند زمانی که برای تخلفی که فرصت آشکار گلزنی را سلب می کند آوانتاژ اعمال گردد( است حمله مجدداً شروع شده

 

 . اقدام انضباطی3

 تخلفات قابل اخطار

 برای گل شادی کردن

 متن اضافی

 برای: حتی اگر گل مردود شود،بازیکن باید اخطار بگیرد، 

 

 توضیح:

آن )ایمنی، تصویر مسابقه  اثر چرا کهال می گردد به دلیل شادی های غیر مناسب برای گل حتی اگر گل مردود شود اعم اخطار

 . که گل به ثمر رسیده باشد و غیره( مشابه زمانی است
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 ضباطی. اقدام ان3

 تخلفات قابل اخراج

 متن اصالح شده

 :شود مى اخراج گردد، زیر تخلفات از یکى مرتکب شده تعویض بازیکن یا جانشین بازیکن، هرگاه

o نماید  محروم  توپ به زدن دست دست زدن عمدی به توپتخلف  با گلزنى آشکار فرصت یا گل یک از را مقابل تیم

...() 

 توضیح:

 می باشد. 12دن با اصالح متن دست زدن به توپ در قانون ش یکسانتغییر به منظور 

 

 . اقدام انضباطی3

 سلب یک گل یا یک فرصت آشکار گلزنی

 متن اصالح شده

 نماید محروم گلزنى آشکار فرصت یا گل یک از را مقابل تیم توپ، به عمدى زدن دست تخلف با زمین از هرکجا بازیکنى هرگاه

 .شود مى اخراج

 توضیح:

 می باشد. 12ه منظور یکسان شدن با اصالح متن دست زدن به توپ در قانون تغییر ب
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 . اقدام انضباطی3

 مقامات رسمی تیم

 متن اصالح شده

تیم که در محوطه فنی حاضر است تنبیه را دریافت  ارشدهرگاه تخلفی اتفاق بیفتد و )فرد( خاطی را نتوان شناسایی نمود، مربی 

 خواهد کرد.

 تذکر

 نتیجه تخلفات تکرار شده یا آشکار باید عموالً تخفات زیر باید منجر به تذکر شود؛م

  یا اخراج باشداخطار 

  پرخاشگرایانهورود به زمین بازی به شیوه محترمانه / غیر 

 عدم همکاری با مقام رسمی مسابقه برای مثال نادیده گرفتن فرمان / درخواست کمک داور یا داور چهارم 

 با یک تصمیم خفیف/  جزیی الم یا رفتار(مخالفت )با ک 

  محدوده محوطه فنی بدون مرتکب شدن تخلف دیگر گهگاهیترک کردن 

 اخطار

 تخلفات قابل اخطار شامل )موارد زیر است ولی به این موارد هم محدود نمی شود(:

  به وضوح / به طور مکرر )استقرار در( محدوده محوطه فنی تیمشان را رعایت نکند 

 جدد بازی توسط تیم خودشان را به تأخیر بیندازندشروع م 

  (پرخاشگرایانهآگاهانه وارد محوطه فنی تیم مقابل شود )به طور غیر 

 :اعتراض با کالم یا رفتار از جمله 

 پرتاب / لگد زدن به بطری نوشیدنی یا سایر اشیاء 

 ابقه باشد برای مثال دست حرکاتی )ایما و اشارات( که به وضوح نشانه بی احترامی به مقامات رسمی مس

 زدن طعنه آمیز

  داورورود به محوطه بازبینی 

 بیش از حد / به طور مکرر برای کارت زرد یا قرمز اشاره نماید 

  کمک داور ویدئویی نشان دهد "بازبینی"بیش از حد عالمت تلویزیون را برای 

 به شیوه تحریک آمیز یا فتنه انگیز رفتار کند یا عالمت دهد 

  )رفتار غیر قابل پذیرش )از جمله تکرار تخلفات قابل تذکر(مکرر )انجام 

 نشان دادن بی احترامی به بازی 

 اخراج

 تخلفات قابل اخراج شامل )موارد زیر است ولی به این موارد هم محدود نمی شود(:
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 ا پا، مسدود کردن شروع مجدد بازی توسط تیم مقابل را به تأخیر بیندازند برای مثال گرفتن توپ یا دور کردن توپ ب

 حرکت بازیکن

 :آگاهانه محوطه فنی را ترک نماید به منظور 

 )نشان دادن اعتراض به مقامات رسمی مسابقه یا سرزنش نمودن )آن ها 

 رفتار به شیوه تحریک آمیز یا فتنه انگیز 

 ورود به محوطه فنی تیم مقابل شود به طور پرخاشگرایانه یا تهاجمی 

  بزند آن شی را به داخل زمین بازی لگدزمین بازی پرتاب کند / یا با پا  را به داخلآگاهانه شیئی 

 :وارد زمین بازی شود به منظور 

 )با یک مقام رسمی مسابقه درگیر شود )از جمله بین دو نیمه یا پایان مسابقه 

 تأثیر بگذاردبازی، بازیکن مقابل یا مقام رسمی مسابقه  در 

  وارد اتاق عملیات ویدئویی شود 

 ار فیزیکی یا تهاجمی به سمت بازیکن، جانشین، مقام رسمی مقابل، مقام رسمی مسابقه، تماشاگر یا هر شخص رفت

 دیگر )برای مثال توپ جمع کن پسر / دختر، مقام رسمی امنیتی یا مقام رسمی مسابقات(

 دریافت اخطار دوم در همان مسابقه 

 (فحاشى) هزنند و آمیز توهین زشت، حرکات یا / کلمات کاربردن به 

  استفاده از وسایل الکترونیکی یا ارتباطی غیر مجاز / یا رفتار به شیوه ی نا مناسب در نتیجه استفاده از وسایل الکترونیکی

 یا ارتباطی

 برخورد شدید 

 

 توضیح:

فات اصلی استفاده صحیح از کارت زرد / کارت قرمز به دلیل رفتار ناشایست مقامات رسمی مسابقه به واسطه اضافه شدن تخل

 خواهد شد. حمایت)مربوط به( تذکر / کارت زرد / کارت قرمز در قوانین 
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 . شروع مجدد بازی بعد از خطاها و رفتار ناشایست4

 متن اصالح شده

)...( 

 علیه: فیزیکیتخلف  یک مرتکب بازى زمین داخل در بازیکن است، بازى در توپ که هنگامى اگر

 پنالتى ضربه یا مستقیم غیر یم،مستق آزاد ضربه: شود حریف 

 آزاد ضربه یک: شود مسابقه مقام رسمى یا تیم رسمى مقام شده، اخراج یا شده تعویض بازیکن جانشین، تیمى، هم 

 پنالتى ضربه یا مستقیم

 بال دراپ یک: شود دیگرى شخص هر 

 

 کلیه تخلفات زبانی با یک ضربه آزاد غیرمستقیم جریمه می شود.

 

 توضیح:

روع مجدد های متفاوت برای تخلفات فیزیکی و کلیه تخلفات زبانی، که حتی اگر به سمت یک مقام رسمی مسابقه باشد تأیید ش

 با یک ضربه آزاد غیرمستقیم جریمه می شود.

 

 . شروع مجدد بازی بعد از خطاها و رفتار ناشایست4

 متن اضافی

 تیم رسمى مقام یا شده تعویض بازیکن جانشین، بازیکن، کی علیه بازی توسط یک بازیکن زمین از خارج در تخلفى چنانچه

 تخلف که محلى به فاصله نزدیکترین در مرزى خط روى از غیرمستقیم آزاد ضربه یک با بازى بیفتد، اتفاق (خطاکار)بازیکن خود

 .شود مى شروع مجدداً افتاده اتفاق

 توضیح:

ک هم تیمی یا یکی از مقامات رسمی تیم خود، جانشیان  وغیره شفاف سازی اینکه تخلف می بایست توسط یک بازیکن علیه ی

 انجام شود تا یک ضربه آزاد غیر مستقیم اعالم گردد.

 

 . شروع مجدد بازی بعد از خطاها و رفتار ناشایست4

 متن اصالح شده

نماید  پرتابمقابل  رف بازیکنط به را (مسابقه توپ غیر از) شیئى ایستاده  است بازى زمین از خارج یا داخل در که بازیکنى اگر

 رسمى مقام یا شده، اخراج یا شده تعویض بازیکن جانشین،  بازیکنرا به طرف توپ(  یک )از جمله شیئى یا  ،یا به آن لگد بزند
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شود  ىم شروع مجدداً  آزاد ضربه یک با بازى ،یا به آن لگد بزند نماید پرتابمسابقه  توپ یا رسمى مسابقه مقام یا یک ،مقابل تیم

)...( 

 

 توضیح:

 لگد زدن شیئی به طرف هر شخص یا توپ همانند پرتاب یک شی جریمه می شود.

 

 

 ضربات آزاد – 13قانون 

 . انواع ضربات آزاد1

 عالمت ضربه آزاد غیر مستقیم

 متن اضافی

 زده ضربه تا شود مى داشته نگه عالمت این دهد؛ مى نشان خود سر باالى به دست بردن باال با را مستقیم غیر آزاد ضربه داور

 یا واضح باشد که نمی توان مستقیماً گلی به ثمر رساند.، برود بازى از خارج به یا کند پیدا تماس دیگرى بازیکن با توپ و شود

 توضیح:

ضربات ازاد خیلی از ضربات آزاد غیرمستقیم برای اینکه مستقیماً به دروازه حریف گلی به ثمر برسد بسیار دور است )برای مثال  

غیرمستقیم برای آفساید(؛ در این موارد، تنها نیاز است که داور عالمت را نگه دارد تا ضربه زده شود چون دویدن در حالی که 

 عالمت را نشان می دهد ساده نیست.

 

 . شیوه اجرا2

 متن اصالح شده

 آزاد ضربات کند،  ترک را یا زمین مایدن مجدد ورود شود، بازى زمین وارد داور اجازه بدون بازیکن که تخلفاتى براى 

 ترک را زمین بازى از بخشى عنوان به بازیکنى وجود، چنانچه این با شود.  مى زده بازى توقف هنگام توپ محل از

 زمین مرزى خط روى از آزاد ضربه یک با بازى ، دیگر علیه بازیکن تخلفى شود مرتکب در خارج از زمین بازی و نماید

 آن ضربه جریمه که تخلفى هرگاه شود؛ مى شروع مجدداً افتاده اتفاق تخلف که محلى به کترین فاصلهنزدی در بازى

 .گردد مى اعالم ضربه پنالتى یک بیفتد، اتفاق خاطى بازیکن جریمه محوطه محدوده در است مستقیم آزاد

 

 توضیح: 

 گردد. یکسانمتن اصالح شد تا با سایر بخش های قوانین 
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 . شیوه اجرا2

 متن اصالح شده

 :توپ

 داخل در آزاد ضربات جز براى به نماید حرکت وضوح به و شود زده ضربه آن به پا با که است بازى در زمانى توپ 

 شود خارج جریمه محوطه از است که بازى در زمانى توپ که مدافع تیم نفع به جریمه محوطه

 توضیح: 

مه، زمانی توپ در بازی است که به آن با پا ضربه زده شود و نیازی نیست در یک ضربه آزاد به نفع تیم مدافع داخل محوطه جری

، این آزمایش یک شروع مجدد سریع تر و سازنده تر را ایجاد نمود. )بازیکنان( حریف باید خارج تا از محوطه جریمه خارج شود

 از محوطه جریمه

 

 . شیوه اجرا2

 متن اضافی

 :باید حریف تیم بازیکنان لیهک نگرفته قرار بازى در توپ که زمانى تا

 )...(مگر اینکه  بگیرند، فاصله توپ یارد( از 10متر ) 9.15حداقل  

 باشند جریمه محوطه از خارج زند، مى را آزاد ضربات خودش جریمه محوطه داخل از حریف که هنگامى

ه توپ در بازی قرار بگیرد کلیه بازیکنان را تشکیل می دهند، تا زمانی ک "دیوار"هرگاه سه بازیکن از تیم مدافع یا بیشتر یک 

 فاصله بگیرند. "دیوار"یارد( از  1متر ) 1تیم مهاجم باید حداقل 

 توضیح:

 مشکالت مدیریتی سببدفاعی ایستاده باشند اغلب  "دیوار")زمانی که( در یک ضربه آزاد بازیکنان مهاجم خیلی نزدیک یا داخل 

روح "هیچ توجیه تاکتیکی منطقی وجود ندارد و حضورشان مخالف  "دیوار"مهاجمان در و اتالف وقت می شود. برای قرار داشتن 

 است و اغلب به تصویر بازی صدمه می زند. "بازی
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 . تخلفات و تنبیهات3

 .  تخلفات و تنبیهات2

 (بعد از پاراگراف اول)متن اضافی  

 .بازى مجدد شروع انداختن تأخیر به براى )...(

که توسط سه بازیکن تیم مدافع  "دیواری"یارد( از  1متر ) 1ضربه آزاد زده می شود، یک بازیکن مهاجم کمتر از  اگر، زمانی که

 یا بیشتر شکل گرفته فاصله داشت، یک ضربه آزاد غیرمستقیم اعالم می شود.

 توضیح:

 کند.فاصله مقرر را رعایت ن "دیوار"متری  1تأیید شروع مجدد اگر بازیکن مهاجم در محدوده 

 

 . تخلفات و تنبیهات3

 متن اصالح شده

 جریمه محوطه داخل حریف بازیکنان از تعدادى خودى، جریمه محوطه داخل از مدافع تیم توسط آزاد ضربه زدن هنگام اگر

 بهضر نماید، جدال آن براى یا کند لمس را آن توپ در بازی باشد باشد کرده لمس را توپ دیگرى بازیکن آنکه از پیش و(...) 

 .گردد مى تکرار آزاد

 خارج به مستقیماً توپ و شود مى زده خودش جریمه محوطه داخل در مدافع تیم از بازیکنى توسط آزاد ضربه که هنگامى اگر

 .گردد مى تکرار ضربه نرود، جریمه محوطه از

 توضیح:

 تأیید شروع مجدد برای وضعیت فوق.

 

 . تخلفات و تنبیهات3

 متن اصالح شده

 نماید، لمس را توپ مرتبه دو کند پیدا تماس دیگرى بازیکن با توپ آنکه از قبل و بازى در توپ گرفتن قرار از بعد ضربه زننده اگر

یک تخلف دست زدن به توپ  بزند مرتکب دست با را توپ عمداً ضربه زننده چنانچه و گردد مى اعالم مستقیم غیر آزاد ضربه یک

 :شود

)...( 

 توضیح:

 برای وضعیت فوق. تأیید شروع مجدد
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 ضربه پنالتی – 14قانون 

 . شیوه اجرا1

 متن اضافی

 و تیرک های عمدی، تیرک افقی یا تور دروازه نباید جابجا شود.باشد  ساکن پنالتى نقطه روى باید توپ

)...( 

تیرک افقی یا تور  بدون آنکه تیرک های عمودی، بوده دروازه خط روى باید شود مى زده ضربه که زمانى تا مدافع بان دروازه

 .بگیرد قرار عمودى تیر دو بین و باشد ضربه زننده طرف به رویش ،دروازه را لمس نماید

)...( 

 به توپ آنکه شرط به است مجاز توپ به پشت صورت به پا پاشنه با ضربه بزند؛ جلو طرف به پا با را توپ باید پنالتى ضربه زننده

 .کند حرکت جلو طرف

ا پا ضربه زده می شود، دروازه بان مدافع باید حداقل بخشی از یک پایش خط دروازه را لمس کرده یا در زمانی که به توپ ب

 راستای آن باشد.

 توضیح:

 تیرک های عمودی، تیرک افقی یا تور دروازه را لمس کند چنانجه دروازه بان  داور نباید برای زدن ضربه عالمت دهد

 ل دروازه بان به آن ها لگد زده / تکان داده استیا اگر آن ها جابجا شده اند برای مثا

  .هنگامی که ضربه پنالتی زده می شود، اجازه به دروازه بان دروازه بان ها مجاز نیستند تا در جلو یا پشت خط بایستند

قی ط دروازه باشد( رویکرد منطبرای اینکه فقط یک پا خط دروازه را لمس نماید )یا در صورت پریدن، هم راستا با خ

 اینکه هر دو پا روی خط نباشند، است چون تشخیص تری 

به سمت توپ حرکت کند، منطقی است که  "با مکث"ساده تر است. همانطور که زننده ضربه می تواند در دویدن 

 یک گام در پیش بینی ضربه بردارد.دروازه بان می تواند 

 

 . تخلفات و تنبیهات2

 متن اضافی

در صورتی که ضربه زده نشود، داور می تواند قبل از شود؛  زده باید ضربه داد عالمت پنالتى ضربه اجراى براى داور که زمانى

 آنکه مجدداً برای زدن ضربه عالمت دهد، اقدام انضباطی را به عمل آورد.
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 توضیح:

بیفتد، یک ضربه آزاد نمی  بعد از آنکه داور برای زدن ضربه پنالتی عالمت داد، ولی ضربه زده نشد، در صورتی که تخلفی اتفاق

 تواند اعالم شود، زیرا توپ هنوز در بازی قرار نگرفته است؛ همچنان می توان اقدام انضباطی الزم را به عمل آورد. 

 

 . تخلفات و تنبیهات2

 متن اصالح شده

 نماید: لمس را آن مرتبه دو کند پیدا تماس دیگرى بازیکن با توپ آنکه از قبل ضربه زننده 

 شود مى اعالم به توپ( عمدى زدن دست یک تخلفبراى  مستقیم آزاد ضربه )یا مستقیم غیر آزاد هضرب یک 

 توضیح:

 می باشد. 12تغییر به منظور یکسان شدن با اصالح متن دست زدن به توپ در قانون 

 

 . پرتاب اوت 15قانون 

 . شیوه اجرا1

 متن اصالح شده

آن  یارد( از 2متر ) 2 حداقل باید حریف تیم بازیکنان انجام شود کلیه خواهدیم اوت پرتاب که روی خط طولی کهاز نقطه ای 

 بگیرند فاصله نقطه

 توضیح:

 این )تغییر( وضعیت هایی که بازیکن پرتاب اوت را با مقداری فاصله از خط طولی انجام می دهد را پوشش 

 می دهد.

 

 . تخلفات و تنبیهات2

 متن اصالح شده

 توپ مرتبه دو اوت کننده پرتاب پیدا کند، تماس دیگرى بازیکن با توپ آنکه از قبل و بازى در توپ رفتنگ قرار از بعد چنانچه

یک مرتکب  بزند دست با را توپ عمداً  اوت کننده پرتاب صورتیکه در شود؛ اعالم مى مستقیم غیر آزاد ضربه یک نماید لمس را

 )...(: تخلف دست زدن به توپ شود

 توضیح:

 می باشد. 12ظور یکسان شدن با اصالح متن دست زدن به توپ در قانون تغییر به من
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 . ضربه دروازه16قانون 

 . شیوه اجرا1

 متن اصالح شده

 با پا به آن ضربه زده شود و به وضوح حرکت کند شود خارج جریمه محوطه از که است بازى در زمانى توپ 

 توضیح:

ت، زمانی که با پا به آن ضربه زده شود، نیازی نیست تا از محوطه جریمه خارج ین آزمایش که در ضربه دروازه، توپ در بازی اسا

 "از دست رفته / تلف شده"شود، یک شروع مجدد سریع تر و پویاتر / سازنده تر برای بازی ایجاد کرده است. این )تغییر( زمان 

مدافع قبل از آنکه توپ از محوطه جریمه  را کاهش داده است از جمله تاکتیک اتالف وقت را کاهش داده است زمانی که یک

خارج شود، آگاهانه با توپ بازی می نماید با علم به اینکه در نهایت آنچه اتفاق خواهد افتاد، این است که ضربه دروازه تکرار 

 خواهد شد. تا زمانی توپ در بازی قرار بگیرد، بازیکنان حریف باید خارج از محوطه جریمه باقی بمانند.

 

 لفات و تنبیهات. تخ2

 متن اصالح شده

 ضربه شود، لمس بازیکنى توسط جریمه از محوطه خروج از قبل یا نشود خارج جریمه محوطه از توپ دروازه ضربه در چنانچه

 گردد.  مى تکرار دروازه

 :توضیح

 (.16. 1متن فوق را مشاهده نمایید )قانون 

 

 . تخلفات و تنبیهات2

 متن اصالح شده

 لمس را توپ مرتبه دو کند پیدا تماس بازیکن دیگرى با توپ آنکه از قبل و بازى در توپ گرفتن قرار از بعد ضربه زننده اگر

مرتکب یک تخلف دست زدن . بزند دست با را توپ عمداً ضربه زننده چنانچه گردد؛ مى مستقیم اعالم غیر آزاد ضربه یک نماید،

 )...( به توپ گردد:

 توضیح:

 می باشد. 12زدن به توپ در قانون  ن شدن با اصالح متن دستتغییر به منظور یکسا
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 . تخلفات و تنبیهات2

 متن اصالح شده

به دلیل اینکه وقت نداشتند  باشند، محوطه جریمه داخل در حریف بازیکنان هر یک از شود مى زده دروازه ضربه که هنگامى اگر

 دیگرى بازیکن توسط توپ آنکه چنانچه قبل از بازی ادامه پیدا کند. تا )محوطه جریمه( را ترک نمایند، داور اجازه می دهد تا

کند  آن جدال تصاحب براى یا نماید لمس حریفی که داخل محوطه جریمه است توپ را توپ در بازی قرار بگیرد شود لمس

 .گردد مى تکرار دروازه ضربه ،)...(

 توضیح:

یک بازیکن حریف در داخل محوطه جریمه است هنگامی که ضربه دروازه زده تأیید اقدامی که داور باید به عمل آورد زمانی که 

 می شود.

 

 ضربه کرنر – 17قانون 

 . تخلفات و تنبیهات2

 متن اصالح شده

 لمس را توپ مرتبه دو کند پیدا دیگرى تماس بازیکن با توپ آنکه از قبل و بازى در توپ گرفتن قرار از بعد ضربه زننده اگر

مرتکب یک تخلف دست زدن  بزند دست با را توپ عمداً ضربه زننده چنانچه گردد؛ اعالم مى مستقیم غیر آزاد ضربه یک نماید،

 )...( :به توپ گردد

 توضیح:

 می باشد. 12تغییر به منظور یکسان شدن با اصالح متن دست زدن به توپ در قانون 
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 تشریفات کمک داور ویدئویی

 گردد مى مسابقه )نتیجه( تغییر به منجر هک بازبینى قابل هاى حادثه /تصمیمات

 

 "رفته دست از که شدیدى حادثه" یا "آشکار و واضح اشتباه" احتمال وجود صورت در که هایى حادثه /تصمیمات از مورد آن

 :از عبارتند گردند بازبینى است ممکن

 نشدن گل /شدن گل. الف

 :جمله از یافته پایان گل ثمر رساندن به با اش( حمله نى)یع رسانده ثمر به را گل حمله فاز در که تیمى توسط تخلف

  گل رساندن ثمر یا به شود( مى شدن گل به منجر که اى گسترش )حمله در مهاجم تیم تخلف •

 غیره( ،آفسایدخطا،  دست زدن به توپ، )تخلف گردد مى

 تخلف و وضعیت: آفساید •

 باشد بازى از خارج توپ گل رساندن ثمر به از پیش •

 نشدن گل /شدن گل خصوص در تصمیمات •

تخلف توسط دروازه بان و یا زننده ضربه در اجرای ضربه پنالتی یا عدم رعایت فاصله مقرر توسط مهاجم یا مدافعی  •

 که در صورت برگشت ضربه پنالتی از تیرک عمودی، تیرک افقی یا دروازه بان مستقیماً در بازی شرکت می نماید

 تىپنال ضربه عدم /پنالتى ضربه. ب

 )دست زدن به توپ، خطا، آفساید، غیره(گردد  مى پنالتى صحنه به منجر که اى حمله گسترش در مهاجم تیم تخلف •

 باشد بازى از خارج توپ حادثه از پیش •

 جریمه( محوطه از خارج یا )داخل تخلف محل •

 ضربه پنالتی که به اشتباه اعالم شده  •

 تخلف ضربه پنالتی که جریمه نشده •

 پنالتى ضربه زدن در زننده یا و بان ازهدرو توسط تخلف •

 دروازه یا افقى تیرک تیرک عمودى، از توپ برگشت صورت در که مهاجمى یا مدافع توسط مقرر فاصله رعایت عدم •

 نماید مى شرکت بازى در مستقیم طور به بان

 توضیح:
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که اتفاقات مربوط به گل شدن / گل نشدن متن ساده سازی شد و نقطه های چاپ شده به عنوان تخلفات در اجرای ضربه پنالتی 

 می باشد، جابجا گردید.

 

 

 

 

 رویه

 تصمیم اولیه 

 متن اصالح شده

تیم مهاجم گلی به ثمر برساند،  صورتی که در بیاندازد، تأخیر به تخلف یک براى را خود زدن پرچم داورى کمک چنانچه •

ت اعالم شود، یا بعد از آنکه حمله اولیه پایان یافت، به نفع او یک ضربه پنالتی، ضربه آزاد، ضربه کرنر، یا پرتاب او

در کلیه صحنه های دیگر، کمک داور باید تصمیم ببرد؛  باال را خود پرچم باید کمک داور مالکیت توپ را حفظ نماید،

 بگیرد که بسته به شرایط مسابقه آیا پرچم خود را باال ببرد یا نبرد.

 توضیح:

 را برای هر تصمیم نزدیک باال ببرد. "به تأخیر انداخته شده"باید پرچم شفاف سازی زمانی که کمک داور 

 

 

 رویه 

 بررسی

 متن اصالح شده

 آیا اینکه براى گیرى تصمیم یا )...(نماید  "بررسى" معمولى سرعت با را تصاویر تواند (مىVAR ویدئویى ) داور کمک •

 گیرد. قرار استفاده مورد بوده "آگاهانه" بودهدست زدن به توپ  تخلف

 بازبینی

 متن اصالح شده

 مالحظات آفساید، در )بحث( دخالت خطا، یک شدت مثال براى دارد، نیاز )ذهنى( تحلیل به که تصمیماتى براى 

 باشد. مى مناسب "زمین بازى داخل بازبینى" اغلب غیره( و نیت )وضعیت،دست زدن به توپ  تخلف

()...  
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 بودهتخلف دست زدن به توپ  آیا اینکه براى گیرى تصمیم یا نماید درخواسترا  )...( مختلف زوایاى تواند مى داور •

 گیرد. قرار استفاده مورد بوده "آگاهانه"

 توضیح:

 می باشد. 12تغییر به منظور یکسان شدن با اصالح متن دست زدن به توپ در قانون 

 

 

 بازیکنان، جانشینان و مقامات رسمی تیم

 متن اصالح شده

)...( 

 وارد یا دهد نشان مى را تلویزیون عالمت حد از بیش که مقام رسمی تیمی / شده تعویض بازیکن /شینجان /بازیکن •

 گرفت خواهد اخطار شود داور مى بازبینى محوطه

 طور به بازبینى داور می شود محوطه وارد یا دهد مى نشان را تلویزیون عالمت حد از بیش که تیمى رسمى مقام •

 شود( مى استفاده تیم رسمى مقامات براى هاى زرد کارت هرگاه گیرد مى اخطار )یا رسمى تذکر یک او به علنى

 شد خواهد داده

 شد؛ خواهد شود اخراج ویدئویى مى عملیات اتاق وارد که مقام رسمی تیمی / شده تعویض بازیکن /جانشین /بازیکن •

 شد خواهد جاخرا محوطه فنى از شود ویدئویى مى عملیات اتاق وارد که تیمى رسمى مقام

 توضیح

  12و  5اشاره به کارت زرد / کارت قرمز برای مقامات رسمی تیم، تابع تغییر قانون 
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