Art. 1

Zastrzeżenia dotyczące stanu pola gry, pkt. 19.

Sędzia musi umieścić w
sprawozdaniu z zawodów treść
zastrzeżeń dotyczących stanu pola
gry i wydane zarządzenia, tylko
jeśli miało to praktyczne
znaczenie (np. opóźnienie
rozpoczęcia meczu)

Art. 2

Pkt. 5

Chłopcy do podawania piłek winni
nosić stroje sportowe tego samego
koloru, lecz różnego od kolorów
noszonych przez obie drużyny na
polu gry, zawodników rezerwowych
oraz sędziów.

Art.
3
Kapitan drużyny

Pkt. 3
…Jeżeli z jakichkolwiek powodów kapitan opuszcza
boisko przed końcem zawodów, winien przekazać swojemu
następcy wyróżniającą go opaskę. Fakt ten sędzia musi
opisać w sprawozdaniu, tylko gdy to ma praktyczne
znaczenie (np. składanie protestu przez nowego
kapitana)
Pkt. 29 – Protesty tożsamość zawodników
Jeżeli opinia sędziego dotycząca protestu nie
satysfakcjonuje wnoszącego kapitana, sędzia musi umieścić
w sprawozdaniu z zawodów treść jego protestu wraz z
podpisem wnoszącego kapitana (w zawodach drużyn
młodzieżowych – kierownika drużyny)

Art. 5

Obowiązki sędziego przed zawodami.
Pkt. 9

… jeśli zawody w całości/częściowo odbędą się po
zmroku (niedopuszczalne jest włączenie sztucznego
oświetlenia w czasie gry)



Pkt. 29
W trakcie ekstremalnych upałów sędzia może zarządzić
(na wniosek kierowników drużyn) przerwę na
uzupełnienie płynów – jeden raz w danej części gry
(około 30`) i trwającą nie dłużej niż 1 minutę. Informacja
musi być przekazana na przedmeczowej odprawie.

Art. 11


Przewinienie na zawodniku, który jest
spalony/na pozycji spalonej

3. Jeżeli zawodnik drużyny broniącej naruszył przepisy Art. 12 w
odniesieniu do przeciwnika, który jest spalony w związku z Art. 5

(karze za cięższe przewinienie … gdy dochodzi do więcej niż
jednego przewinienia w tym samym czasie) mają miejsce
następujące rozstrzygnięcia:

Jeżeli przewinienie obrońcy miało miejsce równocześnie z
zaistnieniem spalonego, sędzia podyktuje rzut wolny
bezpośredni/rzut karny ( jeżeli taka kara wynika z
charakteru przewinienia obrońcy), lub rzut sędziowski ( jeżeli
obrońca popełnił przewinienie karane rzutem wolnym
pośrednim


Art. 11

Jeżeli przewinienie obrońcy miało miejsce po tym jak
zaistniał spalony, sędzia odgwiżdże spalonego.
 Niezależnie od rodzaju wznowienia gry, obrońca który
popełnia przewinienie winien być ukarany karą
indywidualną, jeżeli jego atak był wykonany
nierozważnie lub z użyciem nieproporcjonalnej siły.
4. Jeżeli obrońca popełni przewinienie na znajdującym
się na pozycji spalonej przeciwniku, który biegnie za
piłką, ale jej jeszcze nie dotyka i nie przeszkadza
żadnemu zawodnikowi drużyny broniącej, sędzia
zastosuje odpowiednią karę zespołową przeciwko
drużynie obrońcy.


Art.12

Kary indywidualne na zawodach młodzieżowych
Pkt. 20

Regulaminy rozgrywek winny określić zasady odbywania
kary wychowawczej przez bramkarzy. Dopuszczalne są dwa
warianty:
a.
Bramkarz opuszcza boisko, a miejsce w bramce zajmuje
odpowiednio ubrany jeden z zawodników z pola;
b.
Zamiast bramkarza na karę schodzi jeden z zawodników
z pola, wskazany przez trenera.
Jeżeli regulamin danych rozgrywek nie stanowi
inaczej, przyjmuje się wariant b jako obowiązujący.

Art. 13

Zachowanie zawodników drużyny wykonującej
rzut wolny
Pkt. 5
Jeżeli sędzia zarządzi, że rzut wolny wykonywany
będzie na sygnał gwizdkiem, a wykonawca nie
czekając na sygnał wykona ten rzut, sędzia musi
ukarać napomnieniem winnego zawodnika, jeśli
uzna jego zachowanie za niesportowe. Taki rzut
należy powtórzyć bez względu na okoliczności

Słowniczek

Protokół
Dokument meczowy, sporządzony przez drużynę,
zawierający dane zawodników,
zawodników
rezerwowych oraz osób funkcyjnych wyznaczonych
przez klub (załącznik do sprawozdania sędziego)
Sprawozdanie
Dokument meczowy, sporządzony przez
sędziego po meczu; elementami sprawozdania
są m.in. protokoły przekazywane przez
drużyny.

