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Przepisy Gry w Futsal 2020/21 

 

Szanowni Panie i Panowie  

 

FIFA z przyjemnością informuje, że zaktualizowane zostały Przepisy Gry w Futsal stosując szereg modyfikacji 

wprowadzonych wcześniej w piłce nożnej. Poprawki do Przepisów Gry w Futsal edycji 2020/21 zostały 

zatwierdzone przez Biuro Rady FIFA w dniu 8 kwietnia 2020 r. Spis głównych poprawek znajduje się w tym 

dokumencie. 

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. Tekst jednolity Przepisów Gry w Futsal 2020/21 zostanie 

opublikowany w najbliższych dniach.  

Rozgrywki, które zostały zawieszone z powodu COVID-19, mogą zostać dokończone z zastosowaniem 

obowiązujących w nich Przepisów Gry w Futsal lub Przepisów Gry w Futsal 2020/21. 

W meczach towarzyskich / treningowych / przygotowujących do wznowienia zawodów dozwolone jest 

korzystanie z tej wersji Przepisów Gry w Futsal, która będzie zastosowana po wznowieniu zawodów, nawet 

jeśli mecze te odbywać się będą po 1 czerwca 2020 r. 

W razie jakichkolwiek pytań w tej sprawie prosimy o kontakt z Dominic Chielens, menadżer Sędziów FIFA 

(dominic.chielens@fifa.org). 

 

Z poważaniem  

FÉDÉRATION INTERNATIONALE  

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

        

Mattias Grafstrom 
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Główne poprawki do Przepisów Gry w Futsal edycja 2020/21 

 Przepisy Gry w Futsal 2020/21 
 

Modyfikacje 
Przepisów Gry w 
Futsal 

‘W rozgrywkach młodzieżowych, oldbojów’, osób niepełnosprawnych i 
piłki na poziomie grassroots:  

• wymiary pola gry,  

• wymiary, waga i materiał, z którego wykonana jest piłka,  

• szerokość między słupkami i wysokość między poprzeczką a 
podłożem,  

• czas trwania dwóch (równych) połów zawodów (i dwóch równych 
połów dogrywki),  

• ograniczenia w wyrzucaniu piłki przez bramkarza 
 
Dodatkowo, aby umożliwić związkom narodowym dalszą elastyczność, 
która przyniosłaby korzyści i rozwój ich krajowego futsalu FIFA 
zatwierdziła następujące zmiany dotyczące „kategorii” futsalu: 

• Futsal kobiet nie jest już dłużej traktowany jak oddzielna 
kategoria i obecnie ma teraz taki sam status jak futsal mężczyzn. 

• Usunięte zostały ograniczenia wiekowe dla rozgrywek 
młodzieżowych i oldbojów, pozostawiając związkom 
narodowym, konfederacjom i FIFA możliwość dostosowywania 
ograniczeń wiekowych dla tych kategorii. 

• Każdy ze związków narodowych będzie decydował, które 
rozgrywki na najniższych poziomach będą uznawane za poziom 
grassroots.’ 

 
Rzut od bramki – ograniczenia w wyrzucaniu piłki przez bramkarza. 
 
‘FIFA zatwierdziła pewne ograniczenia w rzucaniu piłką przez 
bramkarzy w rozgrywkach młodzieżowych, weteranów’, osób 
niepełnosprawnych oraz grassroots z zastrzeżeniem uzyskania zgody 
związku krajowego lub konfederacji lub FIFA – w zależności od tego, 
które z nich jest właściwe. Odniesienia do ograniczeń w wyrzucaniu 
piłki przez bramkarza można znaleźć w:  
 
Artykuł 12 - Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie  
 
„Rzut wolny pośredni jest również przyznawany, jeśli bramkarz popełni 
którekolwiek z następujących przewinień: 
 



[…] 
 

• rzuca piłkę bezpośrednio poza linię środkową jeśli jest to 
niedozwolone przez przepisy krajowe dotyczące futsalu 
młodzieżowego, weteranów, osób niepełnosprawnych i / lub 
grassroots, rzut wolny pośredni przyznawany jest z linii 
środkowej (rzut wolny należy wykonać z miejsca, w którym piłka 
przekroczyła linię środkową). " 

•  
 
Artykuł 16 – Rzut od bramki  
 
„W rozgrywkach, gdzie zakazują tego przepisy krajowe dotyczące 
futsalu młodzieżowego, weteranów, osób niepełnosprawnych i / lub 
grassroots, bramkarz rzuca piłkę bezpośrednio poza linię środkową, 
rzut wolny pośredni zostaje przyznany drużynie przeciwnej z miejsca, 
gdzie piłka przekroczyła linię środkową.”  
 
Filozofią tego ograniczenia jest promowanie kreatywnego futsalu i 
zachęcanie do rozwoju technicznego. 
 
Uprasza się związki narodowe o informowanie FIFA na temat 
wprowadzonych modyfikacji oraz tego, w jakich rozgrywkach zostały 
zastosowane. Informacje te, a zwłaszcza powody tych modyfikacji, 
mogą identyfikować obszary do rozwoju futsalu, które FIFA może 
również wskazać pozostałym związkom. 

Artykuł 3 – 
Zawodnicy 

Jednocześnie może rozgrzewać się maksymalnie pięciu zawodników 
rezerwowych jednej drużyny. 
 

Artykuł 4 – Ubiór 
zawodników 

Inne wyposażenie  
‘Bezpieczne przedmioty ochronne, jak np. ochraniacze głowy, maski na 
twarz, ochraniacze kolan i łokci, wykonane z odpowiednio miękkich i 
lekkich materiałów, są dozwolone; podobnie jak bramkarskie czapki z 
daszkiem czy okulary przystosowane do uprawiania sportu.’ 
 
Narzutki:  
‘Na koszulkę musi być nałożona narzutka, w celu identyfikacji 
zawodników rezerwowych i zawodników wymienionych, którzy muszą 
założyć narzutkę, aby dopełnić procedurę wymiany. Narzutka powinna 
być innego koloru niż koszulki obu drużyn i narzutki drużyny 
przeciwnej.’ 
 
Ochraniacze kolan i łokci. ‘Gdy ochraniacze kolan i łokci są założone 
muszą być one tego samego koloru co główny kolor rękawa koszulki 
(ochraniacze łokci) lub spodenek / spodni (ochraniacze kolan) i nie 
mogą nadmiernie wystawać.’ 
 
Zatwierdzone w piłce nożnej i rozszerzone na futsal 

• zastosowanie sprzętu EPTS 

• uwzględnienie zapisów dotyczących haseł, wypowiedzi, 
obrazów i reklam 



Artykuł 5 – 
Sędziowie  

Uprawnienia i obowiązki 
‘podejmuje działania wobec osób funkcyjnych, które nie potrafią 
zachowywać się w sposób odpowiedzialny, ostrzega je lub pokazuje 
żółtą kartkę jako napomnienie lub czerwoną kartkę jako wykluczenie z 
przebywania na polu gry i jego bezpośredniego otoczenia, włączając w 
to strefę techniczną; w przypadku, w którym nie jest możliwe ustalenie 
winnej osoby, żółtą lub czerwoną kartką zostanie ukarany najwyższy 
rangą trener obecny w strefie technicznej. Osoba funkcyjna stanowiąca 
pomoc medyczną, która popełni przewinienie karane wykluczeniem, 
może pozostać w strefie.’  
 
`Obowiązkowe wyposażenie sędziów: 
Sędziowie muszą posiadać następujący sprzęt: 

• przynajmniej jeden gwizdek 

• czerwone i żółte kartki 

• notatnik (lub inne przybory do zapisywania wydarzeń 
związanych z przebiegiem zawodów).’ 

 
Inne wyposażenie   
‘Sędziom wolno też używać:   

• sprzętu służącego do komunikowania się z innymi sędziami - 
słuchawki itp .;  

• systemu EPTS lub innego sprzętu do monitorowania pracy 
sędziów pod względem kondycyjnym.  

  
Sędziom zabrania się używania jakiegokolwiek innego sprzętu 
elektronicznego, włącznie z kamerami. 

Artykuł 6 – 
Pozostali 
sędziowie  

‘Rezerwowy asystent sędziego (RAR)  
w turniejach lub zawodach, w których wyznaczono rezerwowego 
sędziego asystenta, jego / jej rola i obowiązki muszą być zgodne z 
przepisami określonymi w Przepisach Gry w Futsal.’ 
 
Rezerwowy sędzia asystent: 

• jest wyznaczany zgodnie z regulaminem rozgrywek i zastępuje 
sędziego trzeciego, jeśli którykolwiek z sędziów, jest niezdolny 
do dalszego prowadzenia zawodów 

• asystuje sędziom przez cały czas, włączając w to obowiązki 
administracyjne przed, w trakcie i po meczu, zgodnie z 
zaleceniami sędziów; 

• Po zakończonych zawodach składa raport do odpowiednich 
władz o jakimkolwiek niewłaściwym postępowaniu lub innym 
zdarzeniu poza zasięgiem wzroku sędziów, a także informuje 
sędziów o każdym zdarzeniu; 

• rejestruje wszystkie zdarzenia mające miejsce przed, w trakcie i 
po meczu; 

• posiada dodatkowe ręczne urządzenie do mierzenia czasu w 
razie zaistnienia niezapowiedzianych zdarzeń wszelkiego 
rodzaju; 

         -  zajmuje takie miejsce, aby móc pomagać sędziom, 
dostarczając wszelkich istotnych informacji dotyczących meczu.’ 



Artykuł 7 – Czas 
trwania 
zawodów 

‘Sędzia  czasowy sygnalizuje koniec każdej 20-minutowej części 
zawodów (i części dogrywki) sygnałem dźwiękowym. 

• Czas trwania części zawodów kończy się z początkiem sygnału 
dźwiękowego, nawet jeśli sędziowie nie zasygnalizowali końca 
czasu gry gwizdkiem. 

• Jeżeli rozpoczęto wykonywanie rzutu wolnego bezpośredniego 
po szóstym faulu akumulowanym lub rzutu karnego i w czasie 
jego wykonania część zawodów dobiegła końca, to część ta 
zostanie uznana za zakończoną dopiero po rozstrzygnięciu rzutu 
wolnego bezpośredniego lub karnego.  Rzut uznaje się za 
rozstrzygnięty gdy po wprowadzeniu piłki do gry zachodzi jedna 
z poniższych sytuacji: 

o -  piłka przestaje się poruszać lub opuszcza pole gry;  
o -  piłka zostanie zagrana przez zawodnika  (także 

wykonawcę) innego niż broniący bramkarz;  
o - sędziowie przerywają grę z powodu przewinienia 

wykonawcy lub drużyny wykonawcy. 
 

Gol zdobyty w zgodzie z Artykułami 1 i 10, ale po zasygnalizowaniu  
końca części gry przez sędziego czasowego sygnałem akustycznym, 
zostanie uznany tylko w powyższych sytuacjach. 
 
Części zawodów w żadnym innym przypadku nie mogą zostać 
przedłużone.’ 

Artykuł 8 – 
Rozpoczęcie i 
wznowienie gry  

Przy każdym rozpoczęciu gry:  
‘Wszyscy zawodnicy, z wyjątkiem zawodnika wykonującego 
rozpoczęcie gry, muszą zająć miejsca na własnej połowie pola gry.’ 
 
‘Piłka jest wprowadzona do gry, gdy została kopnięta i wyraźnie się 
poruszyła.’  
 
‘Bramka może być zdobyta bezpośrednio z rozpoczęcia gry na drużynie 
przeciwnej. Jeżeli piłka z rozpoczęcia gry wpadnie bezpośrednio do 
bramki wykonawcy, sędzia przyznaje drużynie  przeciwnej rzut rożny.’ 

Artykuł 10 – 
Wyłanianie 
zwycięzcy  

Obie drużyny wykonują pięć rzutów, zamiast dotychczasowych trzech. 
 
‘Jeżeli na koniec meczu, przed rzutami z punktu karnego, jedna z drużyn 
ma większą liczbę zawodników niż ich przeciwnicy, drużyna ta może  
zredukować liczbę zawodników tak, aby zrównać ją z liczbą 
zawodników drużyny przeciwnej. Sędzia musi zostać poinformowany o 
personaliach i numerze każdego wyłączonego zawodnika. Żaden, w ten 
sposób, wyłączony zawodnik nie może uczestniczyć w rzutach z punktu 
karnego (poza sytuacją wyszczególnioną poniżej).’ 
 
‘Jeśli podczas wykonywania rzutów z punktu karnego, ilość 
zawodników jednej drużyny zostanie zredukowana, drużyna z  większą 
ilość zawodników może zdecydować o zredukowaniu liczby 
zawodników tak, aby zrównać ją z liczbą zawodników drużyny 
przeciwnej, a sędziowie muszą zostać poinformowani o nazwiskach i 
liczbie zredukowanych zawodników, jeśli są tacy.  Żaden, w ten sposób, 



wykluczony gracz nie jest uprawniony do wzięcia udziału w rzutach 
(poza sytuacją wyszczególnioną poniżej).’ 

Artykuł 12 – Gra 
niedozwolona i 
niewłaściwe 
postępowanie 

‘Nieprzepisowe kontakty ręki z piłką 
Za wyjątkiem bramkarzy w ich polu karnym, przewinienie zachodzi gdy 
zawodnik:  

• rozmyślnie dotyka piłkę jej / jego ręką lub ramieniem, włączając 
w to ruch jej / jego ręki/ramienia w kierunku piłki,  

• zdobywa posiadanie / kontrolę nad piłką po dotknięciu jej / jego 
ręką lub ramieniem, a następnie:  

o zdobędzie bramkę na przeciwniku;  
o stworzy w ten sposób szansę na zdobycie bramki. 

Za wyjątkiem bramkarzy w ich polu karnym, zwykle przewinienie 
zachodzi gdy zawodnik:  

• dotyka piłki jej / jego ręką lub ramieniem, gdy: 
o ręka lub ramię nienaturalnie powiększyły jej / jego ciało;  
o ręka lub ramię znajduje się na wysokości jej / jego barku 

lub powyżej (chyba że zawodnik celowo zagrywa piłkę 
inną częścią ciała, a następnie dotyka ona jego ręki lub 
ramienia). 

 
Powyższe przewinienia mają również miejsce, gdy piłka dotyka 
ręki/ramienia bezpośrednio po kontakcie z głową, ciałem (w tym stopą) 
innego zawodnika, który przebywa w bliskiej odległości. 
 
Za wyjątkiem powyższych przewinień, zazwyczaj nie jest 
przewinieniem, jeśli piłka dotknie ręki lub ramienia gracza: 

o bezpośrednio po kontakcie z jej / jego głową lub ciałem 
(włączając stopę),  

o bezpośrednio po kontakcie z głową lub ciałem (włączając stopę) 
innego zawodnika, który przebywa w bliskiej odległości,  

o jeżeli ręka/ramię znajduje się blisko ciała i nie powiększa go w 
sposób nienaturalny,  

o który upada, a jego ręka/ramię znajduje się między ciałem a 
podłożem w celu amortyzacji upadku i nie jest wyciągnięta/e w 
bok lub nie znajduje się pionowo względem ciała. 

 
Bramkarz podlega takim samym ograniczeniom dotyczącym zagrania 
piłki ręką, jak pozostali zawodnicy poza polem karnym. Jeżeli wewnątrz 
własnego pola karnego bramkarz zagrywa piłkę ręką, gdy nie jest to 
dozwolone, zarządza się rzut wolny pośredni, jednak nie stosuje się 
żadnych sankcji dyscyplinarnych.’ 
 
Pozbawienie bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki (DOGSO) 
‘Jeżeli zawodnik pozbawia drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy 
na zdobycie bramki poprzez nieprzepisowe zagranie piłki ręką, to 
zawodnik taki musi zostać wykluczony z gry bez względu na miejsce 
przewinienia.’ 
 
‘Jeżeli zawodnik w jej / jego własnym polu karnym popełnia 
przewinienie na przeciwniku, które pozbawia przeciwnika realnej 



szansy na zdobycie bramki i sędzia w związku z tym przyznaje rzut 
karny, przewiniający zawodnik zostaje napomniany, jeżeli przewinienie 
wynikało z walki o piłkę; we wszystkich pozostałych sytuacjach (np. 
trzymanie, ciągnięcie, popychanie, brak możliwości zagrania piłki) 
przewiniający zawodnik musi zostać wykluczony.‘ 
 
‘Zawodnik, zawodnik wykluczony, zawodnik rezerwowy lub osoba 
funkcyjna, który wchodzi na pole gry bez wymaganej zgody jednego z 
sędziów lub z naruszeniem procedury wymiany i wpływa na grę  
pozbawiając drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy na zdobycie 
bramki, popełnia przewinienie karane wykluczeniem.’ 
 
Przy określaniu czy jest to sytuacja DOGSO należy wziąć pod uwagę 
następujące kryteria: 

• odległość miejsca przewinienia od bramki przeciwnika,  

• zasadniczy kierunek gry (akcji),  

• prawdopodobieństwo utrzymania lub uzyskania kontroli nad 
piłką, 

• usytuowanie i liczbę obrońców, jak również bramkarza, 

• czy bramka jest niestrzeżona. 
 
Jeśli bramkarz znajduje się przed swoją własną bramką i może ją strzec, 
uznaje się  że żadne przewinienie DOGSO nie może zostać popełnione, 
nawet jeśli sytuacja spełnia inne kryteria dla DOGSO. 
 
‘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 jej / jego 
bramka jest niestrzeżona lub chroniona tylko przez gracza drużyny 
broniącej znajdującego się za bramkarzem to bramkarz jest uznawany 
za winnego przewinienia DOGSO.’ 
 
Jeśli liczba graczy z drużyny atakującej jest większa niż liczba graczy z 
drużyny broniącej (wyłączając bramkarza) broniącej bramki, to jest to 
uważane za sytuację DOGSO.' 
 
Wznowienie gry z tytułu gry niedozwolonej i niewłaściwego 
postępowania. 
 
Jeżeli piłka jest poza grą, grę wznawia się zgodnie z poprzedzającą 
decyzją.   
 
Kiedy piłka jest w grze:  
‘Jeżeli przewinienie zostało popełnione poza polem gry przez 
zawodnika wobec zawodnika, zawodnika rezerwowego, zawodnika 
wymienionego lub osoby funkcyjnej własnej drużyny, to gra zostanie 
wznowiona rzutem wolnym pośrednim z linii ograniczającej pole gry, z 
miejsca najbliższego przewinieniu. 
 



Jeżeli zawodnik dotknie piłkę przy użyciu przedmiotu (buta, 
ochraniacza itp.) trzymanego w dłoni, to gra zostanie wznowiona 
rzutem wolnym bezpośrednim (lub rzutem karnym).’ 

Artykuł 13 – 
Rzuty wolne 

‘Przeciwnik, który utrudnia wykonawcy poruszanie się w kierunku piłki 
podczas wykonywania rzutu wolnego za 6 faul akumulowany, musi 
zostać napomniany, nawet jeśli winowajca zachowywał minimalną 
odległości 5 m.’ 

Artykuł 14 – 
Rzuty karny 

‘W momencie kopnięcia piłki przynajmniej część stopy broniącego 
bramkarza musi dotykać linii bramkowej lub być na jej wysokości.’ 
 
‘Piłka jest wprowadzona do gry, gdy została kopnięta i wyraźnie 
poruszyła się.' 
 
Przeciwnik, który przeszkadza wykonawcy rzutu podczas dobiegania  
do piłki, kiedy ma być wykonany rzut karny, musi zostać napomniany 
upomniany, nawet jeśli winowajca przestrzegał minimalnej odległości 
5 m.’ 

Artykuł 15 – Rzut 
z autu 

‘Rzut z autu przyznaje się drużynie przeciwnej do zawodnika, który po 
raz ostatni dotknął piłki, zanim przekroczyła ona całym obwodem linię 
boczną, zarówno po podłożu, jak i w powietrzu lub gdy piłka uderzyła 
w sufit podczas gry.’ 
 
‘Bezpośrednio z rzutu z autu bramka nie może być zdobyta.  
• Jeżeli piłka wpadnie do bramki przeciwnika – przyznaje się rzut od 
bramki.  
• Jeżeli piłka wpadnie do bramki wykonawcy rzutu z autu – przyznaje 
się rzut rożny.’ 
 
'Procedura 
W momencie kopnięcia piłki z autu: 

• piłka musi być nieruchoma na linii bocznej w punkcie, w którym 
opuściła boisko lub w miejscu najbliższym, w którym dotknęła 
sufitu; 

 

• wszyscy przeciwnicy muszą stać co najmniej 5 m od punktu na 
linii bocznej, w którym ma zostać wykonany rzut. 

 
Piłka jest wprowadzona do gry, gdy została kopnięta i wyraźnie się 
poruszyła. 
 
Piłka musi zostać wprowadzona do gry w ciągu czterech sekund od 
momentu, gdy drużyna jest gotowa do wprowadzenia jej do gry lub po 
zasygnalizowaniu przez sędziego, że drużyna może wznowić grę. 
 
Jeśli rzut z autu zostanie wykonany, a następnie, po rozpoczęciu gry, 
piłka opuści boisko przez tą samą linię boczną, z której został wykonany 
rzut, nie dotykając żadnego innego zawodnika, rzut z autu zostanie 
przyznany drużynie przeciwnej z tego samego miejsca, w którym był 
wykonywany poprzednio. 



 
Jeżeli zawodnik, wykonując prawidłowo rzut z autu, celowo kopie piłkę 
w przeciwnika, aby móc ponownie zagrać piłką, ale nie w sposób 
nieostrożny, lekkomyślny lub z użyciem nadmiernej siły, to sędziowie 
pozwolą na kontynuowanie gry. 
 
Wykonawcy nie wolno ponownie dotykać piłki, dopóki nie została ona 
dotknięta przez innego zawodnika. ‘ 

Artykuł 17 – Rzut 
od bramki 

‘Procedura 

• Piłka zostaje wyrzucona lub zwolniona z rąk z dowolnego 
miejsca w polu karnym przez bramkarza drużyny broniącej. 

• Piłka jest w grze, gdy została rzucona lub zwolniona z rąk i 
wyraźnie się porusza. 

• Piłka musi zostać wprowadzona do gry w ciągu czterech sekund 
od momentu, gdy drużyna jest gotowa do wprowadzenia piłki 
do gry lub gdy sędzia zasygnalizuje, że drużyna może wznowić 
grę. 

• Przeciwnicy muszą znajdować się poza polem karnym, dopóki 
piłka nie znajdzie się w grze.’ 

 


