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Art. 1 

Przemieszczenie bramki 

Sposób postepowania sędziów w przypadku przemieszczenia bramki 

 

 

Art. 8     

Rzut sędziowski 

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. 

 

Piłka jest w grze, gdy dotknie boiska od tego momentu dowolny zawodnik z (bez znaczenia z której 

drużyny) może ją zagrać 
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Art. 10 

  Zawodnik, który został pierwotnie wykluczony z procedury, a następnie  zastąpił kontuzjowanego 

bramkarza, może nawet wykonać rzut   jeżeli zmieniony bramkarz nie wykonał rzutu przed tym jak 

kontuzja uniemożliwiła mu wykonanie. 

 

Art. 12 

Nieprzepisowy kontakt ręki z piłką 

 

Określenie tematyki „ręka” skupia się na: 

przypadkowe zagranie ręką  – pozycja naturalna /nienaturalna ręki/ramienia 

Niecelowe (przypadkowe) zagranie piłki ręką przez współpartnera z drużyny bezpośrednio przed 

zdobyciem bramki  lub które stwarza okazję do zdobycia bramki nie są już przewinieniem. 

Jeżeli bramka nie zostanie zdobyta natychmiast po tym, jak zawodnik przypadkowo 

dotknie piłki ręką/ramią, gra powinna być kontynuowana 

Wstrzymanie wznowienia gry w celu udzielenia kary indywidualnej 

Jeżeli sędziowie zdecydowali o udzieleniu napomnienia lub wykluczenia to gra nie może być 

wznowiona dopóki sędzia nie udzielił sankcji dyscyplinarnych, chyba że drużyna poszkodowana 

wykona szybko rzut rzut wolny i ma korzystną  szansę na zdobycie bramki, a sędzia nie rozpoczął 

procedury udzielania sankcji dyscyplinarnych. Sankcje takie udzielane są w następnej przerwie w 

grze. Jeżeli przewinienie polegało na pozbawieniu drużyny przeciwnej realnej szansy na zdobycie 

bramki, winny zawodnik zostaje 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. 
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Pozbawienie bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki 
 
Jeśli liczba graczy drużyny atakującej jest taka sama lub większa niż liczba graczy drużyny broniącej (z 

wyjątkiem bramkarza), gdy bramka nie jest strzeżona przez bramkarza i spełnione są inne kryteria 

DOGSO, można to uznać za DOGSO sytuacja 

 

 

 

 

 

 

DOGSO popełnione przez rezerwowego, zawodnika wykluczonego  lub osobę towarzyszącą 

Jeżeli zawodnik rezerwowy, zawodnik wykluczony lub osoba towarzysząca pozbawi  drużynę 

przeciwnej bramki lub realne możliwość zdobycia bramki przez nieprzepisowe zagranie piłki ręką lub 

przewinienie karane rzutem wolnym, liczba graczy jest ulega redukcji zgodnie z Art. 3 

Art. 13 

*Ustawienie zawodnika podczas wznowienia określa położenie jego stóp lub jakiejkolwiek innej części 

ciała, która dotyka pola gry (patrz Terminologia Futsalowa). 

 

 

 

 

 

  Atakujący 1   -   * Broniący 1  ➡  DOGSO 

  Atakujący 2   -       Broniący 2    ➡  DOGSO 

  Atakujący 1   -           Broniący 2    ➡ Not DOGSO 

   * Obrońca, który popełni faul, nie jest uwzględniany w  liczbie obrońców 
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Streszczenie 

Wynik rzutu wolnego bezpośredniego  za szósty faul akumulowany 

  

Przewinienie Bramka Nie ma bramki 

Przewinienie zawodnika drużyny 

atakującej 

Powtórzenie rzutu Rzut wolny pośredni dla drużyny broniącej 

Przewinienie zawodnika drużyny 

broniącej 

Bramka Powtórzenie rzutu i ostrzeżenie.    Napomnienie przy 

kolejnym przewinieniu 

Przedwczesne wkroczenie 

zawodnika drużyny broniącej i 

zawodnika drużyny atakującego 

Powtórzenie rzutu Powtórzenie rzutu i ostrzeżenie.   Napomnienie przy 

kolejnym przewinieniu 

Przewinienie bramkarza Bramka Nie obroniony: 

nie powtarzamy  rzut chyba że  przewinienie 

bramkarza ewidentnie    wywarło wpływ na 

wykonawcę. 

Obroniony: 

powtórzenie rzutu  ostrzeżenie przy pierwszym 

przewinieniu napomnienie za każde kolejne 

przewinienie 
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Art. 14 

Streszczenie 

Wynik rzutu karnego 

   

Przewinienie Bramka Nie ma bramki 

Przedwczesne wkroczenie 

zawodnika drużyny atakującej  

Powtórzenie rzutu Rzut wolny pośredni dla drużyny broniącej  

Przedwczesne wkroczenie 

zawodnika drużyny broniącej 

Bramka  Powtórzenie rzutu i napomnienie zawodnika drużyny 

broniącej  

Przedwczesne wkroczenie 

zawodnika drużyny broniącej i 

zawodnika drużyny atakującego 

Powtórzenie rzutu Nie obroniony: 

nie powtarzamy  rzut chyba że  przewinienie 

bramkarza ewidentnie    wywarło wpływ na 

wykonawcę. 

Obroniony: 

powtórzenie rzutu  ostrzeżenie przy pierwszym 

przewinieniu napomnienie za każde kolejne przewinienie 

Przewinienie bramkarza  Bramka  Nie obroniony: 

nie powtarzamy  rzut chyba że  przewinienie 

bramkarza ewidentnie    wywarło wpływ na 

wykonawcę. 

Obroniony: 

powtórzenie rzutu  ostrzeżenie przy pierwszym 

przewinieniu napomnienie za każde kolejne przewinienie 

Piłka zagrana do tyłu Rzut wolny pośredni Rzut wolny pośredni 

jeśli zawodnik (także bramkarz)  zostanie ostrzeżony o z tyt. naruszenia minimalnej odległości przy 

rzucie karnym i rzucie wolnym bezpośrednim bez muru nie może być ponownie ostrzeżony przy 

następnym przekroczeniu tego przepisu 

     2 raz ➡ żółta kartka   dotyczy tego samego zawodnika !!! 

   Przykład 

    ・1 Ostrzeżenie to No. 1 & 2 Ostrzeżenie to Nr. 1 ➡ Nr. 1 otrzymuje a Ż.k..  

    ・1 Ostrzeżenie to No. 1 & 2 Ostrzeżenie to Nr. 9 ➡ Nr. 9 nie otrzymuje Ż.k. 
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Art. 15 

W momencie wykonywania rzutu z autu: (…) 

• tylko wykonawca może przebywać poza polem gry  

Jeśli współpartner stosuje sztuczki  aby oszuka przeciwników, musi zostać napomniany z tytułu 

niesportowego zachowania. 

Art. 17 

W momencie wykonywania rzutu rożnego, tylko wykonawca może przebywać poza polem gry. 

Za każde naruszenie procedury  włączając w to sytuację, gdy rzut z autu nie został wykonany w ciągu 

czterech sekund, rzut z autu zostanie przyznany drużynie przeciwnej ( poza sytuacja gdy  po 

wprowadzeniu piłki do gry wykonawca dotyka piłkę po raz drugi). 

Jeśli współpartner stosuje sztuczki  aby oszuka przeciwników, musi zostać napomniany z tytułu 

niesportowego zachowania. 

 

 

 

 


