Pravidlová komise Fotbalové asociace České republiky
Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6 – Strahov

OPRAVNÝ LIST k PF 2016

Opravy v Pravidlech fotbalu vydaných k 1.7.2016
Str. 40, čl. 3.21 – první odstavec – odstranit druhou větu „Stejně rozhodčí ukončí utkáni
v případě…. …nařízený pokutový kop“.
Str. 51
Popis obr. „Volný kop“ opravit na „Kop od branky“
Str. 60, čl. 5.23
Třetí odrážka - černý bod
• jsou ošetřováni dva hráči téhož družstva
změnit na text
• se srazili hráči téhož družstva a potřebují okamžité ošetření
jako na str. 48
Str. 65
Popis obr. „Volný kop“ opravit na „Kop od branky“
Str. 70
Čl. 6.21
….. v článku (13) nahradit ……. v článku (6.31 a 6.32).
Čl. 6.22
….. podle (15) nahradit ……. podle (6.35).
Čl. 6.23
….. podle (6), (7) a (8) nahradit ……. podle (6.24, 6.25, 6.26 a 6.27).
Str. 86
předposlední odrážka – černý bod
konec odstavce opravit:
……uvedených v bodě 6. nahradit ……uvedených v následující odrážce.
Str. 89, čl. 10.9, bod b)
Opravit text ……musí AR nejprve zdvihnout praporek v levé ruce, aby upoutal pozornost R (bez zvýrazněné signalizace), poté naváže oční kontakt s R a teprve potom
………
opravit na:
……musí AR nejprve zdvihnout a zamávat praporkem v levé ruce, aby upoutal pozornost R a poté naváže oční kontakt s R a teprve potom ………
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Str. 106
Vysvětlit odstavec Výhoda před udělením osobního trestu – podle povahy přestupku
nemusí být případně udělen žádný OT
Str. 110
Odstavec - Navázání hry po přestupcích a proviněních
druhá odrážka – černý bod
•

náhradníkovi vlastního družstva, vystřídanému hráči, členovi realizačního týmu nebo rozhodčímu – přímý volný kop nebo pokutový kop
nahradit

•

spoluhráči, náhradníkovi, vystřídanému hráči, členovi realizačního týmu nebo rozhodčímu – přímý volný kop nebo pokutový kop

Str. 121, čl. 12.39
Na konec článku přidat jako poslední odrážku – černý bod
•

Ve vlastním pokutovém území zastaví slibně se rozvíjející útočnou akci soupeře držením (stažením, taháním), strčením nebo se nepokouší zahrát míčem nebo ani
nemá možnost zahrát míčem. Jedná-li se o zastavení slibné akce přestupkem (nikoli bezohledně) s jasným úmyslem zahrát míč, nařídí rozhodčí pokutový kop a
osobní trest neudělí.

Str. 137, čl.15.6
Bod a) opravit
…kde došlo k udeření soupeře, nahradit …… kde došlo k udeření soupeře nebo spoluhráče
a bod b) celý odstranit
Str. 142, čl. 17.3
Bod a) opravit
…kde došlo k udeření soupeře, nahradit …… kde došlo k udeření soupeře nebo spoluhráče
a bod b) celý odstranit
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