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Правило 1:    Ігрове поле 

1. Поверхня поля 

Поверхня ігрового поля має бути цілком природною або, якщо дозволяють правила 
змагань, цілком штучною, за винятком випадків, коли правила змагань дозволяють 
інтегрувати поєднання штучних та природних матеріалів (гібридна система). 

Колір штучних поверхонь має бути зеленим. 

Якщо використовуються штучні поверхні в змаганнях між представницькими командами 
національних футбольних асоціацій, приєднаних до WMF, або у міжнародних клубних 
змаганнях, поверхня повинна відповідати вимогам Програми якості WMF для футбольної 
дернини або Стандарту міжнародного матчу, якщо спеціальний дозвіл не передбачений 
WMF. 

 

2. Розмітка поля 

Ігрове поле має бути прямокутним та позначене суцільними лініями, які мають бути 
безпечними; штучний матеріал поверхні може використовуватися для розмітки поля на 
природних полях, якщо це безпечно. Ці лінії завжди є частиною зони, яку вони 
позначають. 

На ігровому полі повинні бути позначені лише ті лінії, які зазначені у Правилі 1. 

Дві довші граничні лінії – це бічні лінії поля. Дві коротші лінії – це лінії воріт. 

Ігрове поле розділене на дві половини середньою лінією, яка з’єднує серединні точки 
двох бічних ліній. 
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Центральне позначення знаходиться в середині точки середини лінії поля. Навколо нього 
позначено коло радіусом 5 м. 

Позначення можуть бути зроблені поза ігровим полем на відстані 5 м від кутової позначки 
під прямим кутом до ліній воріт та бічних ліній. 

Всі лінії мають бути однакової ширини, яка не повинна перевищувати 12 см (5 дюймів). 
Лінії воріт повинні бути такої ж ширини, як і лінії воріт та поперечина. 

При використанні штучних поверхонь допускаються інші лінії, якщо вони мають інший 
колір і чітко відрізняються від футбольних ліній. 

Гравця, який робить несанкціоновані позначки на ігровому полі, слід попередити за 
неспортивну поведінку. Якщо арбітр помітить, що це робиться під час матчу, гравець 
отримує попередження, коли наступний м’яч вийде з гри. 

3. Розміри для міжнародних матчів 

Бічна лінія повинна бути довшою, ніж лінія воріт. 

 Довжина (бічна лінія): 

мінімум 46 м 
максимум 50 м 

 Довжина (лінія воріт): 

мінімум 26 м 
максимум 30 м 
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4. Штрафний майданчик 

Дві лінії проведені під прямим кутом до лінії воріт, 5 м від внутрішньої сторони кожної 
стойки воріт. Ці лінії простягаються в ігрове поле на 7 м і з’єднуються лінією, проведеною 
паралельно лінії воріт довжиною 14 м. 

Площа, обмежена цими лініями та лінією воріт. – називається штрафний майданчик. 

У межах кожного штрафного майданчика розміщується штрафний знак на відстані 7,5 м 
від середини між стойками воріт. 

5. Кутова зона 

Кутова зона визначається чвертю кола з радіусом 0,5 
м від кожного кутового флагштока, позначеного 
всередині ігрового поля. 

Флагшток висотою щонайменше 1,5 м (5 футів) із 
незагостреною верхівкою і прапор може бути 
розміщений у кожному куті. 

 

Флагштоки можуть бути розміщені на кожному кінці середньої лінії поля, принаймні на 
відстані 1 м від бічної лінії. 

6. Технічна зона 

Технічна зона присутня на матчах, що граються на стадіонах із визначеною зоною для 
сидіння для представників команд та запасних гравців, як зазначено нижче: 

 Технічна зона повинна простягатися лише 2 м з обох боків від визначеної зони для 
сидіння та до відстані 2 м від бічної лінії 

 Слід використовувати розмітку для визначення зони 
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 Кількість осіб, яким дозволено займати технічну зону, визначається правилами 
змагань 

 Користувачі технічної зони: 

 Визначаються перед початком матчу відповідно до правил змагань 

 Мають відповідально поводитися 

 Мають залишатися в своїх визначених межах за винятком особливих обставин, 
наприклад, фізіотерапевт/лікар, який виходить на ігрове поле з дозволу арбітра 
для огляду травмованого гравця 

 Лише одна особа одночасно має право передавати тактичні вказівки з технічної 
області 

7. Ворота 

Ворота мають розташовуватися в центрі кожної лінії воріт. 

Ворота складаються з двох вертикальних стойок, рівновіддалених від кутових 
флагштоків, і з’єднані вгорі горизонтальною поперечиною. Стойки воріт і поперечина 
мають виготовлятися із затвердженого матеріалу. Вони повинні бути квадратної, 
прямокутної, круглої або еліптичної форми і мають бути безпечними. 

Відстань між внутрішньою стороною стойок – 4 м, а відстань від нижнього краю 
поперечини до землі – 2 м. 

Положення стойок воріт щодо лінії воріт має відповідати графічній документації. 

Стойки воріт та поперечина має бути білого кольору та мати однакову ширину та глибину, 
яка не повинна перевищувати 12 см (5 дюймів). 

Якщо поперечину зрушено з місця або зламано, гра припиняється, поки поперечина не 
буде відремонтована або встановлена в правильному положенні. Якщо її неможливо 
відремонтувати, матч необхідно припинити. Мотузка або будь-який гнучкий або 
небезпечний матеріал не можуть замінити поперечину. Гра відновлюється спірним 
м’ячем. 
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Сітка може бути приєднана до воріт та землі за воротами; вона повинна належним чином 
підтримуватися і не заважати воротареві. 

Безпека 

Ворота (включаючи переносні ворота) повинні бути міцно закріплені до землі. 

 

8. Зона заміни 

Зони заміни розташовані на краю ,бічної лінії, перед лавками команд; їх функція описана 
в Правилі 3. 

Кожна зона заміни розташована поруч з технічною зоною; вона обмежена з обох боків 
середньою лінією та іншою лінією на відстані 3 м перпендикулярно бічній лінії і 12 см в 
ширину та 40 см в довжину поза полем. 
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Зона заміни команди повинна бути на стороні воріт, які вона захищає. 
Зміна позицій на другий період та подовження часу гри є обов’язковими. 

9. Комерційна реклама 

Жодна форма комерційної реклами, чи то реальної чи віртуальної, не дозволена на 
ігровому полі, на землі в межах зони, огородженої сітками воріт, або технічної зони, чи на 
землі в межах 1 м (1 ярду) від граничних ліній з моменту виходу команд на ігрове поле до 
моменту, коли вони покинуть поле у перерві між таймами, та з часу повернення команд до 
ігрового поля до кінця матчу. Забороняється розміщувати рекламу на воротах, сітках, 
флагштоках або прапорах, і жодне стороннє обладнання (камери, мікрофони тощо) не 
можна прикріпляти до всього вищезазначеного. 

Крім того, вертикальна реклама повинна бути щонайменше: 

 1 м (1 ярд) від бічних ліній ігрового поля 
 така сама відстань від лінії воріт, що і глибина сітки воріт 
 1 м (1 ярд) від сітки воріт 

10. Логотипи та емблеми 

Відтворення, чи то реальне чи віртуальне, репрезентативних логотипів або емблем WMF, 
конфедерацій, національних футбольних асоціацій, змагань, клубів чи інших органів 
заборонено на ігрових полях, сітках воріт та зонах, які вони охоплюють, воротах і 
флагштоках під час ігрового часу. Вони дозволені на прапорах на флагштоках. 
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Правило 2 

 

М’яч 



 

ПРАВИЛА ГРИ В МІНІФУТБОЛ 2018  12 

 

Правило 2: М’яч 

1. Якість та розміри 

Вся м’ячі повинні бути: 

 сферичні 
 виготовлені з відповідного матеріалу 
 окружність від 70 см (28 дюймів) до 68 см (27 дюймів) 
 вагою між 450 г (16 унцій) і 410 г (14 унцій) на початку матчу 
 0,6 – 1,1 атмосферного тиску (600 – 1,100 г/см2) на рівні моря (8,5 фунтів/квадратний 

дюйм – 15,6 фунтів/квадратний дюйм) 

Всі м’ячі, які використовуються в матчах на офіційних змаганнях, організованих під 
егідою WMF або конфедерацій, повинні містити одне з наступного: 

2. Заміна непридатного м’яча 

Якщо м’яч стає непридатним: 

 гра припиняється і 
 поновлення відбувається шляхом викидання заміненого м’яча, коли оригінальний 

м’яч став непридатним 

Якщо м’яч стає непридатним при введенні м’яча в гру з центра поля, удару від воріт, 
кутового удару, штрафного удару (пенальті) або введення м’яча в гру вкиданням 
застосовується поновлення гри. 

Якщо м’яч стає непридатним під час штрафного удару (пенальті) або удару від штрафної 
позначки, коли він рухається вперед і перед тим, як він торкнеться гравця, перекладини 
або стойок воріт, буде застосований штрафний удар (пенальті). 

М’яч не може бути змінений під час матчу без дозволу арбітра. 

3. Додаткові м’ячі 

Додаткові м’ячі, що відповідають вимогам Правила 2, можуть розташовуватися навколо 
ігрового поля, і за їх використанням слідкує арбітр. 
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Правило 3 

 

Гравці 
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Правило 3: Гравці 

1. Кількість гравців 

В матчі бере участь дві команди, кожна з яких складається максимум з шести гравців; 
один з гравців – воротар. Матч може не розпочатися або не продовжуватися, якщо в 
будь-якій команді наявно менше чотирьох гравців. 

Якщо у команди наявно менше чотирьох гравців, оскільки один або більше гравців 
навмисно вийшли з ігрового поля, арбітр не зобов’язаний припиняти гру, і гра може 
відбуватися з перевагою. Але матч не повинен продовжуватися після того, як м’яч 
вийшов з гри, якщо у команди немає мінімальної кількості чотирьох гравців. 

Якщо в правилах змагань зазначено, що перед введенням м’яча в гру з центру поля 
необхідно назвати імена всіх гравців та запасних гравців, і команда розпочне матч з 
кількістю менше шести гравців, лише ті гравці та запасні гравці, які зазначені у списку 
команд, можуть брати участь у матчі після їх прибуття. 

Для будь-якого матчу імена гравців та запасних гравців, призначених для матчу, повинні 
бути зазначені у відомості до початку матчу. Будь-який запасний гравець, чиє ім’я не 
було надане арбітру перед матчем, не може брати участь у матчі 

Конфедерації або асоціації-члени також можуть організовувати місцеві та міжнародні 
змагання з 5, 7 або 8 гравцями та змагання з мініфутболу, дотримуючись правил гри WMF 

2. Офіційні змагання 

У будь-якому матчі, який проводиться в рамках офіційних змагань, організованих WMF, 
конфедераціями або асоціаціями-членами, максимальна кількість дозволених запасних 
гравців – дев’ять. 

Правила будь-якого іншого змагання повинні чітко визначати максимальну кількість 
запасних гравців, дозволених до участі в матчі. 

У регіональних чи місцевих змаганнях, організованих WMF та асоціаціями-членами, 
максимальна кількість гравців, які можуть брати участь у матчі, зазначається у 
внутрішніх правилах асоціації, за наявності. В іншому випадку – необхідно дотримуватися 
правил WMF. 

Під час матчу допускається необмежена кількість замін. 
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3. Процедура заміни 

Заміна може здійснюватися, коли м’яч знаходиться в грі або поза грою. Для кожної заміни 
слід дотримуватися наступних правил: 

 Гравець, який покидає поле, повинен перетнути бокову лінію через свою зону 
заміни, за винятком випадків, зазначених у цих Правилах гри у мініфутболі. 

 Запасний гравець виходить на ігрове поле лише після того, як гравець, якого слід 
замінити, покинув ігрове поле 

 Запасний гравець повинен вийти на поле через свою власну зону заміни 

 Заміна закінчується після того, як запасний гравець вийшов на поле через свою 
власну зону заміни, після того, як надав маніжку гравцеві, якого він замінює, якщо 
тільки той гравець не покидає поле з іншої зони з причин, передбачених цими 
Правилами гри. В цьому випадку запасний гравець повинен віддати маніжку 
третьому арбітру. 

 Запасний гравець потім стає гравцем, а гравець, якого він замінив, – запасним 
гравцем. 

 Запасні гравці можуть розпочати і грати, за умови, що вони вперше вийшли на 
поле. 

 Якщо заміна проводиться у перерві між таймами або перед додатковим часом, 
процедура повинна бути завершена, перш ніж гра розпочнеться. 

 Замінений гравець може повернутися на поле. 

 Будь-який запасний гравець або замінений гравець підпорядковується арбітру, 
незалежно від того, чи приймає він участь у грі чи ні. 

 Якщо гравець, якого слід замінити, відмовляється покидати ігрове поле, гра 
продовжується. 

4. Перестановка з воротарем (ОБМІНЮВАННЯ) 

Кожен гравець може помінятися з воротарем за наступних умов: 

 Арбітр повідомляється заздалегідь. 

 Заміна проводиться під час зупинки гри. 
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5. Зміна воротаря 

 Будь-який запасний гравець може замінити воротаря без попередження арбітрів і 
без зупинки гри. 

 Гравець або запасний гравець, який стає воротарем, повинен одягати майку 
воротаря (того ж кольору) з власним номером на спині. 

6. Порушення і дисциплінарні санкції 

Якщо запасний гравець розпочинає матч замість зареєстрованого гравця, а арбітр не 
попереджений про зміну: 

 Арбітр дозволяє запасному гравцеві продовжувати матч. 

 Жодних дисциплінарних санкцій не застосовується до гравця, зареєстрованого як 
запасний гравець 

 Гравець, зареєстрований як основний, стає запасним гравцем. 

Якщо гравець міняється з воротарем без дозволу арбітра, арбітр: 

 Дозволяє продовжувати гру. 

 Застерігає обох гравців при наступній зупинці гри. 

Якщо запасний гравець виходить на ігрове поле до того, як замінений гравець покинув 
поле, або розпочинає гру, не проходячи через зону заміни своєї команди: 

 За умови переваги, арбітри перервуть гру 

 Покажуть жовту картку гравцю через те, що він не дотримувався процедури 
заміни, і накажуть йому залишити ігрове поле. 

Якщо арбітри перервуть гру, гра відновиться непрямим вільним ударом на користь 
команди суперника, виконаним з положення м’яча в момент зупинки гри. 

Якщо цей запасний гравець або його команда вчинять інше порушення, гра відновиться 
відповідно до Правил гри у мініфутбол. 
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Якщо замінений гравець покине ігрове поле, не проходячи через зону заміни своєї 
команди: 

 За умови переваги, арбітри перервуть гру. 

 Покажуть жовту картку гравцю через те, що він не дотримувався процедури 
заміни. 

Якщо арбітри перервуть гру, гра відновиться непрямим вільним ударом на користь 
команди суперника, виконаним з положення м’яча в момент зупинки гри. 

Для будь-якого іншого порушення, передбаченого цими Правилами: 

 Гравців отримають жовті картки. 

 Гра повинна відновитися непрямим вільним ударом на користь команди суперника, 
виконаним з положення м’яча в момент зупинки гри. 

7. Видалення з поля гравців або запасних гравців 

Гравець, якого виключено: 

 Перед подачею протоколу змагань не може за жодних обставин заноситися до 
протоколу 

 Після занесення до протоколу як гравця, який отримав картку, та до введення 
м’яча в гру з середини поля його можна замінити одним із гравців, зареєстрованих 
як запасний гравець без можливості його заміни. 

 Після введення м’яча в гру з середини поля, його не можна замінити; і якщо це 
титульний гравець, його команда буде грати складом на одного гравця менше 
протягом 5 хвилин після першого відновлення гри після видалення. 

Запасного гравця, видаленого до або після введення м’яча в гру з середини поля, не 
можна замінити. 

8. Зайві особи на ігровому полі 

Тренер та інші представники, зазначені у списку команди (за винятком гравців чи 
запасних гравців), є представниками команди. Той, хто в списку команди не зазначений 
як гравець, запасний гравець чи представник команди, є сторонньою особою. 
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Якщо представник команди, запасний гравець, замінений або видалений гравець або 
стороння особа виходить на поле гри, арбітр повинен: 

 зупинити гру лише тоді, коли це становить перешкоду 

 видалити особу після припинення гри 

 вжити відповідних дисциплінарних заходів 

Якщо гру зупинено, а втручання відбулося з боку: 

 представника команди, запасного гравця, заміненого або видаленого гравця, гра 
повинна відновитися непрямим вільним ударом або штрафним ударом та вжито 
відповідних дисциплінарних заходів 

 сторонньої особи, гра відновлюється спірним м’ячем 

Якщо м’яч летить до воріт, а така особа заважатиме йому потрапити до воріт та скасує 
чіткий шанс голу, арбітр призначить прямий вільний удар або пенальті, вживе необхідних 
дисциплінарних заходів, а команда-порушник розпочне гру складом на одного гравця 
менше протягом 5 хвилин (наприклад: якщо команда грає з 6 гравцями, вона повернеться 
лише з 5); гравець, якого видалили, зможе повернутися і взяти участь у грі. 

Якщо м’яч прямує до воріт ворота, а втручання не перешкоджає захисникові грати, гол 
зараховується, якщо м’яч входить у ворота (навіть якщо з м’ячем відбувся контакт), якщо 
тільки м’яч не потрапляє у ворота суперника. 

9. Гравець поза ігровим полем 

Якщо гравець, який вимагає дозволу арбітра на повторний вихід на ігрове поле, входить 
на поле без дозволу арбітра, арбітр повинен: 

 припинити гру (не одразу, якщо гравець не заважає грі чи офіційному матчу чи 
якщо можна застосувати перевагу) 

 показати жовту картку гравцеві за вихід на ігрове поле без дозволу 

 видалити гравця 
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Якщо арбітр припиняє гру, гра відновлюється: 

 прямим вільним ударом з місця втручання 

 непрямим вільним ударом з положення м’яча, коли гру булу зупинено, якщо не було 
втручання 

Не вважається порушенням, якщо гравець перетнув границю поля в рамках ігрового руху. 

10. Забитий гол із зайвою особою на ігровому полі 

Якщо після забитого голу арбітр усвідомлює, перед тим, як починається гра, що на 
ігровому полі опинилася додаткова особа під час забиття голу: 

 арбітр повинен заборонити гол, якщо додатковою особою був: 

 гравець, запасний гравець, замінений гравець, видалений гравець або 
представник команди, яка забила гол; гра відновлюється прямим вільним ударом з 
позиції зайвої особи 

 стороння особа, яка втрутилася у гру, якщо в результаті не забито гол, як 
зазначено вище у пункті «зайві особи на ігровому полі»; гра відновлюється спірним 
м’ячем 

 арбітр повинен зарахувати гол, якщо додатковою особою був: 

 гравець, запасний гравець, замінений гравець, видалений гравець або 
представник команди, яка пропустила гол 

 стороння особа, яка не заважала грі 

У всіх випадках арбітр повинен видалити зайву особу з ігрового поля. 

Якщо гол забито і гра відновилася, арбітр усвідомлює, що зайва особа опинилася на 
ігровому полі, коли було забито гол, гол не можна заборонити. Якщо зайва особа все ще 
на полі, арбітр повинен: 
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 зупинити гру 

 видалити зайву особу 

 відновити гру спірним м’ячем або вільним ударом, залежно від обставин 

Арбітр повинен повідомити про інцидент відповідним органам 

11. Капітан команди 

Капітан команди не має спеціального статусу або привілеїв, але несе відповідальність за 
поведінку команди. 
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Правило 4 

 

Екіпіровка гравців  
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Правило 4: Екіпіровка гравців 

1. Безпека 

Гравець не повинен користуватися екіпіровкою або носити будь-що небезпечне. 

Усі види ювелірних виробів (кольє, каблучки, браслети, сережки, шкіряні ремінці, гумові 
ремінці тощо) заборонені і їх необхідно зняти. 

Використання стрічки для закриття ювелірних виробів заборонено. 

Перед тим, як вийти на ігрове поле гри, гравців необхідно перевірити перед початком 
матчу та замінами. 

Якщо гравець носить або використовує несанкціоновану / небезпечну екіпіровку чи 
прикраси, арбітр повинен наказати гравцеві: 

• зняти такий предмет 

• залиште ігрове поле у наступну зупинку гри, якщо гравець не в змозі або не 
бажає його виконувати 

Гравець, який відмовляється виконувати наказ або знову надіває такий предмет, повинен 
отримати жовту картку. 

2. Обов’язкова екіпіровка 

Обов’язкова екіпіровка гравця включає такі окремі елементи: 

 сорочка з рукавами 

 шорти 

 шкарпетки – стрічка або будь-який матеріал, що наноситься або носиться зовні, 
повинен бути того ж кольору, що і та частина шкарпетки, на яку вона надіта або 
яку вона покриває 

 щитки – мають бути виготовлені з відповідного матеріалу для забезпечення 
належного захисту та покриті шкарпетками 

 взуття 
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Воротарі можуть грати в спортивних штанах. 

Гравець, взуття чи щиток якого випадково втрачено, повинен замінити його якнайшвидше 
і не пізніше, коли наступний м’яч вийде з гри. 

Якщо перед цим гравець веде м’яч і/або забиває гол, гол зараховується. 

3. Кольори 

 Дві команди повинні носити кольори, які відрізняють їх один від одного та 
суддівської бригади 

 Кожен воротар повинен носити кольори, які відрізняються від інших гравців та 
суддівської бригади 

 Якщо дві футболки воротарів однакового кольору і у жодного немає іншої 
футболки, суддя дозволяє проводити матч 

Майки повинні бути того ж кольору, що і основний колір рукава футболки. 

Труси/рейтузи повинні бути того ж кольору, що і основний колір шортів або найнижча 
частина шортів – гравці однієї команди повинні носити однаковий колір. 

4. Інша екіпіровка 

Небезпечні захисні предмети екіпіровки, наприклад, головні убори, маски для обличчя та 
захисні наколінники і нарукавники, виготовлені з м’якого легкого набивного матеріалу, 
дозволені. Це стосується і шапок воротарів та спортивних окулярів. 

Накидки для голови: Якщо надягають накидки (за винятком шапок воротарів), вони 
повинні: 

 бути чорного кольору або такого самого основного кольору, що і футболка (за 
умови, що гравці однієї команди носять однаковий колір) 

 відповідати професійному вигляду екіпіровки гравця 

 не бути прикріпленими до футболки 
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 бути безпечними для гравця, що його носить, або для будь-якого іншого гравця 
(наприклад, механізм відкривання/закривання навколо шиї) 

 не мати частини (частин), що виходять з поверхні (виступаючі елементи) 

Електронний зв’язок: Гравцям (включаючи запасних/замінених та видалених гравців) 
заборонено носити або використовувати будь-яку форму електронного або 
комунікаційного обладнання. Використання будь-яких форм електронного спілкування 
посадовими особами команди не допускається, за винятком випадків, коли це 
безпосередньо стосується добробуту або безпеки гравця. 

5. Гасла, заяви, зображення та реклама 

Екіпіровка не повинна містити жодних політичних, релігійних чи особистих гасел, заяв чи 
зображень. 

Гравці не повинні розкривати нижню білизну, яка демонструє політичні, релігійні, 
особисті гасла, заяви чи зображення, або рекламу, крім логотипу виробника. 

За будь-яке порушення гравець і/або команда отримають санкції від організаторів 
змагань, національної футбольної асоціації або WMF. 

6. Порушення і дисциплінарні санкції 

За будь-яке порушення гру не потрібно зупиняти, а гравець: 

 отримує наказ від арбітра покинута ігрове поле, щоб виправити екіпіровку 

 покидає поле, коли гра припиняється, якщо екіпіровка не виправлена. 

Гравець, який покидає ігрове поле, щоб виправити або змінити екіпіровку, повинен: 

 мати перевірену екіпіровку представником суддівської бригади перед тим, як йому 
буде дозволено повернутися до гри 

 повторно вийти на поле лише з дозволу арбітра (це може бути дозволене під час 
гри) 

Гравець, який виходить на поле без дозволу, отримує жовту картку. І якщо гра 
припиняється для видачі жовтої картки, непрямий вільний удар призначається з позиції 
м’яча в момент припинення гри. 
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Правило 5 

 

Арбітр 
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Правило 5: Арбітр 

1. Повноваження арбітра 

Кожен матч контролює арбітр, який має всі повноваження щодо виконання Правил гри у 
зв’язку з матчем. 

2. Рішення арбітра 

Рішення прийматимуться з найкращих можливостей арбітра відповідно до Правил гри та 
«духу гри» та ґрунтуватимуться на думці арбітра, який має право приймати відповідні дії 
в рамках Правил гри. 

Рішення арбітра щодо фактів, пов’язаних із грою, включаючи, був чи не був забитий гол 
або результат матчу, є остаточними. Необхідно завжди дотримуватися рішень арбітра та 
усіх інших представників суддівської бригади. 

Арбітр не може змінювати рішення, усвідомивши, що воно неправильне, або за порадою 
іншого представника суддівської бригади, якщо гра розпочалася або арбітр подав сигнал 
про закінчення першого чи другого тайму (включаючи додатковий час) та вийшов з 
ігрового поля або припинив матч. 

Якщо арбітр недієздатний, гра може продовжуватися під наглядом інших представників 
суддівської бригади до наступного виходу м’яча з гри 

3. Повноваження і обов’язки 

Арбітр: 

 Забезпечує дотримання Правил гри 

 Контролює матч у співпраці з іншими представниками суддівської бригади 

 Виступає в якості арбітра-хронометриста, веде облік матчу та надає відповідним 
органам звіт про матч, включаючи інформацію про дисциплінарні заходи та будь-
які інші випадки, що сталися до, під час або після матчу 

 Контролює і/або вказує на поновлення гри 
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 Має знаходитися на полі відповідно до положень «Положення, коли м’яч 
знаходиться у грі» та «Положення, коли м’яч поза грою». 

 Тільки перший арбітр, який наказав розпочати гру, відповідає за секундомір 

Перевага 

 Дозволяє продовжувати гру, коли трапляється порушення, і команда, яка не 
порушує правила, отримає перевагу, і карає порушення, якщо передбачувана 
перевага не настає в той час або протягом декількох секунд 

Дисциплінарні дії 

 Карає за більш серйозні порушення в частині санкцій, поновлення, фізичної 
тяжкості та тактичного впливу, коли одночасно відбувається більше одного 
порушення 

 Вживає дисциплінарних заходів щодо гравців, винних у вчиненні порушень, що 
підлягають покаранню жовтою або червоною карткою 

 Має повноваження вживати дисциплінарних заходів від виходу на ігрове поле для 
передматчевої перевірки до виходу з ігрового поля після закінчення матчу 
(включаючи удари від штрафної позначки). Якщо перед тим, як вийти на ігрове 
поле на початку матчу, гравець вчинив порушення, що підлягаєь покаранню 
червоною карткою, арбітр має повноваження запобігати гравцю брати участь у 
матчі (див. Правило 3.6); арбітр повідомить про будь-яку іншу неналежну поведінку 

 Має право показувати жовті або червоні картки і, якщо правила змагань 
дозволяють, тимчасово відхилити гравця від виходу на ігрове поле на початку 
матчу до моменту закінчення матчу, у тому числі під час інтервалу у таймі, 
додаткового часу і робить удар від штрафної позначки 

 Вживає заходів проти представників команди, які не поводяться відповідальним 
чином, і може видалити їх з ігрового поля та найближчого оточення 

Посадова особа медичної команди, яка вчинила допустиме порушення, може залишитися, 
якщо в команді немає іншої медичної особи, і виконувати обов’язки, якщо гравцеві 
потрібна медична допомога. 
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 Діє за порадою інших представників суддівської бригади щодо випадків, коли 
арбітр не побачив травм 

 Дозволяє продовжувати гру до тих пір, поки м’яч не вийде з гри, якщо гравець 
лише незначно травмований 

 Припиняє гру, якщо гравець отримав серйозну травму, і гарантує, що гравець 
виведений з ігрового поля. 

Травмованого гравця не можна лікувати на ігровому полі, і він може повернутися у гру 
лише після того, як гра почалася; якщо м’яч у грі, повернення у гру має відбуватися від 
бічної лінії, але якщо м’яч поза грою, повернення у гру може відбуватися з будь-якої 
границі поля. 

Винятки з вимоги залишити ігрове поле є лише тоді, коли: 

 Воротар отримав травму 

 Воротар і польовий гравець зіткнулися і потребують уваги 

 Гравці однієї команди зіткнулися і потребують уваги 

 Сталася дуже серйозна травма 

 Гравець отримує травму внаслідок фізичного порушення, за яке суперник отримав 
жовту картку або видалений з ігрового поля (наприклад, необачний або серйозний 
фол), якщо оцінка/лікування буде швидко завершено 

 Гарантує, що будь-який гравець із кровотечою покине ігрове поле. Гравець може 
повернутися у гру лише після отримання сигналу від арбітра, який повинен бути 
впевнений, що кровотеча припинилася і на екіпіровці немає крові. 

 Якщо арбітр дозволив лікарям і/або санітарам-носіям вийти на ігрове поле, гравець 
повинен покинути поле на носилках або пішки. 
Гравець, який не дотримується правил, отримує жовту картку за неспортивну 
поведінку 

 Якщо арбітр вирішив показати жовту або червону картку гравцеві, який отримав 
травму і повинен залишити ігрове поле для лікування, картка повинна бути показана 
до того, як гравець покине поле 
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 Якщо гра не була зупинена з іншої причини, або якщо травма, яку зазнав гравець, 
не є результатом порушення, гра починається спірним м’ячем 

Стороннє втручання 

 Зупиняє, призупиняє або припиняє матч за будь-які порушення або через зовнішнє 
втручання, наприклад якщо: 

- Недостатньо світла прожекторів 

- Об’єкт, кинутий глядачем, потрапляє на представника суддівської бригади, гравця 
чи представника команди. В цьому випадку арбітр може дозволити продовжити матч або 
зупинити, призупинити чи припинити матч залежно від тяжкості інциденту 

- Глядач свистить у свисток, який заважає грі – гра зупиняється і відновлюється 
спірним м’ячем 

- Додатковий м’яч, інший предмет або тварина потрапляють на ігрове поле під час 
матчу, арбітр повинен: 

* Зупинити гру (і відновити гру спірним м’ячем) лише в тому випадку, якщо це 
заважає грі, якщо тільки м’яч прямує до воріт і втручання не заважає гравцеві, який 
захищає, грати з м’ячем, гол зараховується, якщо м’яч попадає у ворота (навіть якщо з 
м’ячем відбувся контакт), якщо м’яч не потрапляє у ворота противника 

* Дозволить продовжувати гру, якщо це не заважає грати, і якщо його можна 
видалити при першій можливій нагоді 

 Не допускає, щоб сторонні особи виходили на ігрове поле 

4. Обладнання судді 

Обов’язкове обладнання: 

 Свисток (и) 

 Годинник (и) 

 Червоні і жовті картки 

 Зошит (або інші засоби ведення запису матчу) 
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Інше обладнання: 

Арбітрам може бути дозволено використовувати: 

 Обладнання для спілкування з іншими представниками суддівської бригади – 
зумер/сигнальні прапори, гарнітура тощо. 

 EPTS або інше обладнання для контролю за фізичною формою 

Суддям та іншим представникам суддівської бригади заборонено носити ювелірні 
прикраси або будь-яке інше електронне обладнання. 
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5. Сигнали арбітра 

 

ВВЕДЕННЯ М’ЯЧА В ГРУ З ЦЕНТРУ ПОЛЯ/ВІДНОВЛЕННЯ ГРИ 

 

ПРЯМИЙ ВІЛЬНИЙ УДАР/ПЕНАЛЬТІ 

 

ВВЕДЕННЯ М’ЯЧА В ГРУ ВКИДАННЯМ 
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КУТОВИЙ УДАР 

 

УДАР ВІД ВОРІТ 

 

ПЕРЕВАГА 
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НЕПРЯМИЙ ВІЛЬНИЙ УДАР 

 

ЖОВТА КАРТКА      ЧЕРВОНА КАРТКА 
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6. Відповідальність представників суддівської бригади 

Арбітр або інший представник суддівської бригади не несе відповідальності за: 

 Будь-яку травму, яку зазнав гравець, офіційна особа або глядач 

 Будь-яку шкоду майну будь-якого виду 

 Будь-які інші збитки, завдані будь-якою особою, клубом, компанією, асоціацією чи 
іншим органом, які обумовлені або можуть бути обумовлені будь-яким рішенням 
прийнятим на умовах Правил гри або стосовно звичайних процедур, необхідних, 
щоб вести, грати і судити матч. 

Такі рішення можуть включати: 

 Рішення про те, що стан ігрового поля чи його оточення або що погодні умови такі, 
що дозволяють або не дозволяють проводити матч 

 Рішення про скасування матчу за будь-якої причини 

 Рішення щодо придатності польового спорядження та м’яча, що використовуються 
під час матчу 

 Рішення про зупинення або не зупинення матчу через втручання глядачів або 
будь-яку проблему в зоні глядачів 

 Рішення про зупинення або не зупинення гри, щоб дозволити травмованому 
гравцеві покинути ігрове поле для лікування 

 Рішення про необхідність видалення травмованого гравця з ігрового поля для 
лікування 

 Рішення дозволяти чи не дозволяти гравцеві носити певний одяг чи екіпіровку 

 Якщо арбітр має такі повноваження, рішення дозволяти чи не дозволяти будь-яким 
особам (включаючи представників команди або стадіону, представників служби 
безпеки, фотографів чи інших представників засобів масової інформації) бути 
присутніми поблизу ігрового поля 

 Будь-яке інше рішення, прийняте відповідно до Правил гри або відповідно до їх 
обов’язків згідно з умовами FIFA, конфедерації, національної футбольної асоціації 
чи правилами або регламентом змагань, згідно з якими проводиться матч 
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7. Міжнародні матчі 

Залучення 4 арбітрів є обов’язковим у міжнародних матчах. 

8. Запасний помічник арбітра 

У турнірах та змаганнях, на які призначений запасний арбітр, роль та обов’язки запасного 
арбітру повинні відповідати інструкціям, що містяться в цих Правилах гри. 
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Правило 6 

 

Інші представники 
суддівської бригади  
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Правило 6: Інші представники суддівської бригади 

Другий, третій і четвертий арбітр можуть бути призначені, щоб судити матч. Вони 
допомагають арбітру контролювати матч відповідно до Правил гри, але остаточне 
рішення завжди приймає арбітр. 

У разі розбіжності між рішеннями арбітрів, рішення головного арбітра матиме перевагу 
над рішенням другого арбітра. 

Інші арбітри працюють під керівництвом (головного) арбітра. У разі втручання чи 
неналежної поведінки арбітр усуне їх від виконання обов’язків та повідомить про це до 
компетентного органу. 

Правила змагань повинні чітко визначати, хто замінить арбітра, який не в змозі почати чи 
продовжувати суддівство, та будь-які пов’язані з цим зміни. 

1. Другий арбітр 

 Другий арбітр допомагає головному арбітру приймати всі рішення щодо 
правопорушень і порушень, а також необхідних дисциплінарних заходів 

 Він повинен фіксувати фоли біля першого арбітра, коли у нього кращий кут зору 

 Контролювати час та фіксувати голи, неточності тощо 

 Він повинен подавати відповідним органам звіт про будь-яку неналежну поведінку 
чи інші інциденти, які сталися поза полем зору інших арбітрів 

 Він повинен повідомити арбітра та третього арбітра про зміст зазначеного звіту 

 Він замінює першого арбітра у випадку, коли останній травмований або не 
дієздатний. 
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2. Третій арбітр 

Він має знаходитися поза ігровим полем, з боку зон заміни на висоті середньої лінії. 

 Третій арбітр допомагає арбітрам під час огляду поля, гравців та екіпіровки гравців 
(у тому числі, якщо проблеми було вирішено) 

 Контролює час та фіксує голи, неточності тощо у письмовій формі 

 Перевіряє процедури заміни 

 Перевіряє екіпіровку запасних гравців, які готуються до участі в грі 

 Контролює повернення гравця на поле після сигналу/дозволу арбітра 

 Перевіряє замінні м’ячі 

 Контролює під наглядом арбітрів повернення до гри гравця, який повинен був 
залишити майданчик через будь-які травми або для виправлення своєї екіпіровки 

 Вказує арбітрам на явну помилку під час попередження або вилучення гравця з 
поля, або якщо поза полем зору інших арбітрів відбувається насильницька 
поведінка. Проте арбітри вирішують усі факти стосовно гри 

 Повідомляє арбітра про неналежну поведінку будь-якої особи, присутньої на 
ігровому полі чи в технічній області 

 Перелічує всіх гравців, які беруть участь у матчі 

 Фіксує у письмовій формі будь-яку іншу відповідну інформацію, що стосується 
матчу 

 Він замінює другого арбітра, якщо другий арбітр не в змозі продовжувати судити 
матч. 
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3. Четвертий арбітр 

Він має знаходитися поза ігровим полем, з боку зон заміни на висоті середньої лінії. 

 Четвертий арбітр допомагає арбітрам під час огляду поля, гравців та екіпіровки 
гравців (у тому числі, якщо проблеми було вирішено) 

 Контролює час та фіксує голи, неточності тощо у письмовій формі 

 Слідкує за закінченням 5 хвилин після видалення гравця з поля 

 Повідомляє третього арбітра, коли гравець може приєднатися до своєї команди 
після видалення 

 Вказує арбітрам на явну помилку під час попередження або вилучення гравця з 
поля, або якщо поза полем зору інших арбітрів відбувається насильницька 
поведінка. Проте арбітри вирішують усі факти стосовно гри 

 Повідомляє арбітра про неналежну поведінку будь-якої особи, присутньої на 
ігровому полі чи в технічній області 

 Зазначає мінімальний додатковий час, визначений арбітром наприкінці кожного 
періоду гри (включаючи додатковий час) 

 Перелічує гравців, які беруть участь у матчі 

 Фіксує у письмовій формі будь-яку іншу відповідну інформацію, що стосується 
матчу 

 Він замінює третього арбітра, якщо третій арбітр не в змозі продовжувати судити 
матч. 
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Правило 7 

 

Тривалість матчу  
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Правило 7: Тривалість матчу 

1. Періоди гри 

Матч триває дві рівні половини (тайми) по 25 хвилин, які можуть бути скорочені лише за 
умови домовленості між арбітром та двома командами до початку матчу та відповідно до 
правил змагань. 

2. Перерва між таймами 

Гравці мають право на перерву між таймами, що не перевищує 10 хвилин. 
Правила змагань повинні визначати тривалість тайму, який може бути змінений лише з 
дозволу арбітра 

3. Врахування втраченого часу 

Врахування здійснюється арбітром у кожному таймі за весь час, втрачений у цій половині 
гри через: 

 Оцінку і/або усунення травмованих гравців 

 Марнування часу 

 Дисциплінарні санкції 

 Припинення гри для втамування спраги або через інші медичні причини, що 
дозволені правилами змагань 

 Будь-яку іншу причину, включаючи будь-яку значну затримку поновлення гри 
(наприклад, радість фанатів з приводу забитого м’яча) 

Четвертий арбітр вказує мінімальний додатковий час, який визначає перший арбітр 
наприкінці заключної хвилини кожного тайму. Додатковий час суддя може збільшувати, 
але не скорочувати. 

Арбітр не повинен компенсувати помилку дотримання часу протягом першого тайму, 
змінюючи тривалість другого тайму. 
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4. Штрафний удар 

Якщо штрафний удар повинен бути виконаний або відіграний, тайм продовжується до 
завершення штрафного удару. 

5. Припинений матч 

Припинений матч грається повторно, якщо правила змагань або організатори не 
встановлять інше. 
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Правило 8 

 

Початок і 
поновлення гри  
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Правило 8:    Початок і поновлення гри 

Введення м’яча у гру ударом з центру розпочинає обидві половини матчу, обидві 
половини додаткового часу та поновлює гру після забитого голу. 

Вільні удари (прямі чи непрямі), штрафні удари, введення м’яча з ауту, удари від воріт та 
кутові удари – це інші види поновлення гри (див. Правила 13 – 17). 

Спірний м’яч – це поновлення, коли арбітр зупиняє гру, а Правило не вимагає ні одного з 
перерахованих вище поновлень. 

Якщо трапляється порушення, коли м’яч не в грі, це не змінить спосіб поновлення гри. 

1. Введення м’яча у гру ударом з центру: 

Процедура: 

 Команда, яка виграє жеребкування, вирішує, які ворота вона атакувати в першому 
таймі 

 Їх суперники вводять м’яч у гру ударом з центру 

 Команда, яка виграє жеребкування, вводить м’яч у гру ударом з центру другому 
таймі 

 У другому таймі команди міняються сторонами і атакують протилежні ворота 

 Після того, як команда забиває гол, суперники вводять м’яч у гру ударом з центру. 

За кожне введення м’яча у гру ударом з центру: 

 Всі гравці, крім гравця, який ввів м’яч у гру ударом з центру, повинні знаходитись 
на власній половині ігрового поля 

 Суперники команди, яка вводить м’яч у гру ударом з центру, повинні знаходитись 
на відстані щонайменше 5 м від м’яча, поки він не ввійде у гру 

 М’яч встановлюється нерухомо на центральній позначці 
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 Арбітр подає сигнал 

 М’яч вважається у грі, коли після виконаного удару ногою він чітко рухається 
вперед 

 Гол може бути забитий безпосередньо у ворота суперника після введення м’яча у 
гру ударом з центру; якщо м’яч безпосередньо потрапляє у ворота гравця, який 
виконував удар по м’ячу, суперники мають виконати кутовий. 

Порушення і дисциплінарні санкції: 

Якщо гравець, який ввів м’яч у гру ударом з центру, доторкнеться до м’яча ще до того, як 
до м’яча доторкнеться інший гравець, призначається непрямий вільний удар або прямий 
вільний удар за навмисну гру рукою. 

У разі будь-якого іншого порушення процедури введення м’яча у гру ударом з центру 
повторюється таке введення м’яча у гру. 

2. Спірний м’яч 

Процедура: 

Суддя викидає м’яч з того положення, де знаходився м’яч під час зупинки гри, якщо 
тільки гра не припинялася всередині зони воріт, і в цьому випадку м’яч викидається на 
лінію воріт, паралельну лінії воріт у точці, найближчій до місця, де знаходився м’яч під 
час зупинки гри. 

М’яч вважається у грі, коли він торкається землі. 

Будь-яка кількість гравців може змагатися за спірний м’яч (включаючи воротарів); арбітр 
не може вирішити, хто змагатиметься за спірний м’яч, або результат його виконання. 

Порушення і дисциплінарні санкції: 

М’яч знову вкидається, якщо він: 

 Торкається гравця до того, як торкнеться землі 

 Залишає ігрове поле після того, як торкнеться землі, не торкаючись гравця 
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Якщо спірний м’яч потрапляє у ворота, не торкаючись принаймні двох гравців, гра 
починається з: 

 Удару від воріт, якщо м’яч потрапляє до воріт суперника 

 Кутового удару, якщо м’яч потрапляє до воріт команди 
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Правило 9 

 

М’яч у грі і м’яч поза 
грою  
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Правило 9: М’яч у грі і м’яч поза грою 

1. М’яч поза грою 

Вважається, що м’яч поза грою, коли: 

 Він повністю перетнув лінію воріт або бокову лінію по поверхні поля або повітрям; 

 Гра припинена арбітром 

 Він торкається стелі, за наявності 

2. М’яч у грі 

В усіх інших випадках вважається, що м’яч перебуває у грі, в тому числі, коли він 
відскакує від представника суддівської бригади, стойки воріт, поперечини або кутового 
флагштока і залишається на ігровому полі. 

3. Критий стадіон 

У приміщенні мінімальна висота стелі визначатиметься правилами змагань, але вона не 
може бути менше чотирьох метрів. 

Якщо м’яч торкається стелі, гра поновлюється із вкиданням до команди суперника 
гравця, який останнім торкався м’яча. 

Вкидання повинно здійснюватися з точки, найближчої до місця, де м’яч потрапив у 
стелю. 
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Правило 10 

 

Визначення 
результату матчу  
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Правило 10: Визначення результату матчу 

1. Зарахований гол 

Гол вважається забитим, коли м’яч повністю перетнув лінію воріт, між стойками воріт і під 
перекладиною, за умови, що команда, яка забила гол, не вчинила жодного порушення. 

Гол не може бути зарахований, якщо воротар команди, що атакує, навмисно викидає або 
ударяє по м’ячу будь-якою частиною руки зі свого штрафного майданчика і є останнім 
гравцем, який торкається м’яча. Потім гра поновлюється ударом від воріт на користь 
команди суперника. 

Якщо після забитого голу і до того, як гра відновиться, арбітри усвідомлять, що команда, 
яка забила гол, грає з додатковим гравцем або неправильно здійснила заміну, вони 
скасують гол і відновлять гру непрямим вільним ударом, який має виконати команда 
суперника з будь-якої точки своєї штрафної зони. 

Якщо гра була відновлена, арбітри вживатимуть проти гравця-порушника заходи, 
передбачені Правилом 3, але гол не буде скасований. Судді повідомлять про цю подію 
компетентному органу. 

Якщо гол забиває команда, яка не допустила порушення, гол зараховуватиметься. 

Якщо арбітр зараховує м’яч до того, як м’яч повністю пройшов лінію воріт, гра 
починається спірним м’ячем. 

2. Команда-переможець 

Команда, що заробила більшу кількість голів, є переможцем. Якщо обидві команди не 
забивають голів або мають однакову кількість голів, матч зараховується з нічийним 
результатом. 

Коли правила змагань вимагають перемогу команди після матчу з нічийним результатом 
або поєдинку вдома та в гостях, єдиними дозволеними процедурами для визначення 
команди-переможця є: 
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 правило визначення переможця за кількістю м’ячів, забитих в гостях 

 два рівні періоди додаткового часу, що не перевищують 5 хвилин кожен 

 удари від штрафної позначки 

Може використовуватися поєднання вищезазначених процедур. 

3. Голи, забиті в гостях 

Якщо команди грають вдома та в гостях і мають нічийний результат в обох матчах, 
правила змагань можуть передбачати, що будь-який гол, забитий на полі команди 
суперника, рахується двічі. 

4. Додатковий час 

Правила змагань можуть передбачати продовження у вигляді двох рівних періодів по 5 
хвилин кожен. У цьому випадку застосовуються умови, передбачені Правилом 8. Правила 
змагань визначають точну тривалість двох рівних періодів додаткового часу. 

5. Удари від штрафної позначки 

Удари від штрафної позначки виконуються після закінчення матчу, і якщо інше не 
вказано, застосовуються відповідні Правила гри. 

Процедура 

Перед початком виконання ударів з позначки для пенальті: 

 Якщо немає інших міркувань (наприклад, умови ґрунту, безпека тощо), арбітр 
підкидує монету, щоб вибрати ворота, в які будуть забиватися голи. Ворота можна 
змінити лише з міркувань безпеки або якщо ворота чи гральна поверхня стане 
непридатною 

 Арбітр знову підкидує монету, і команда, яка виграє жеребкування, вирішує, робити 
удар першою чи другою 

 Всім гравцям та запасним гравцям дозволяється пробивати пенальті 

 Обидві команди виконують по три штрафні удари відповідно до положень, 
зазначених нижче 
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 Кожна команда несе відповідальність за вибір серед гравців, які відповідають 
вимогам, в якому порядку вони виконуватимуть удари. Арбітру не повідомляється 
про такий порядок 

 Якщо наприкінці матчу і перед або під час ударів одна команда має більшу 
кількість гравців, ніж команда суперника, вона повинна зменшити свою кількість 
до такої ж кількості, як і у суперника, а арбітра необхідно повідомити про ім’я та 
кількість кожного виключеного гравця. Будь-який виключений гравець не має 
права виконувати удари (крім випадків, зазначених нижче) 

 Якщо команді доводиться зменшувати кількість гравців, щоб мату однакову 
кількість із командою суперника, вони можуть видалити воротарів із списку 
гравців, що виконуватимуть удар. 

 Воротар, якого видалено із списку, знаходитиметься в технічній зоні, але може в 
будь-який момент замінити воротаря в його захисній ролі. 

 Перш ніж розпочати штрафні удари, арбітр повинен переконатися, що однакова 
кількість гравців, які мають право виконувати удар і обрані кожною командою, 
знаходиться у протилежній половині поля 

 Воротар, який більше не в змозі продовжувати гру до або під час штрафних ударів, 
може бути замінений запасним гравцем, призначеним воротарем, або гравцем, 
якого було видалено, щоб мати однакову кількість гравців, що виконуватимуть 
удар; замінений воротар більше матиме права виконувати удар. 

Під час виконання ударів з позначки для пенальті: 

 За винятком запасного гравця замість травмованого воротаря, лише гравці, а 
також воротарі, які присутні на полі або тимчасово виходять із поля (через травму, 
зміну екіпіровки тощо), арбітри та третій арбітр можуть залишитися на ігровому 
полі під час виконання пенальті 

 Всі гравці, що мають право на удар, крім гравця, який виконує удар, та двох 
воротарів, повинні залишатися з третім арбітром у протилежній половині ігрового 
поля 

 Воротар гравця, що б’є по м’ячу, повинен залишатися на ігровому полі, поза межами 
штрафного майданчика, на лінії воріт, де вона перетинається із граничною межею 
лінії штрафного майданчика з боку технічної зони 



 

ПРАВИЛА ГРИ В МІНІФУТБОЛ 2018  53 

 

 Будь-який гравець, що має право на удар, може будь-коли замінити воротаря під 
час пенальті, за умови, що він повідомив арбітрів та надів правильну майку. 

 Удар завершується, коли м’яч перестає рухатися, виходить з гри або арбітр 
припиняє гру за будь-яке порушення; гравець, який виконує удар по м’ячу, не може 
вдруге бити по м’ячу 

 Арбітри ведуть облік ударів 

 Якщо воротар вчинив порушення, і, як наслідок, удар відбито, воротар має 
отримати жовту картку 

 Якщо гравця, який виконує удар по м’ячу, покарано за порушення, вчинене після 
того, як арбітр подав сигнал про удар, цей удар фіксується як пропущений, і 
гравець, який виконує удар по м’ячу, отримує жовту картку 

 Якщо і воротар, і гравець, який виконує удар по м’ячу, одночасно вчиняють 
порушення: 

 Якщо удар пропущений або взятий, буде призначено повторний удар, а обидва 
гравці отримають жовту картку 

 Якщо удар влучний, гол не зараховується, удар фіксується як пропущений, а 
гравець, який виконує удар по м’ячу, отримує жовту картку 

Відповідно до наведених нижче умов, обидві команди виконують по три удари: 

 Команди поперемінно виконують удари 

 Якщо до того, як обидві команди забили три удари, одна забила більше м’ячів, ніж 
інша могла забити, навіть якщо вона виконала три удари, більше ударів не буде 

 Якщо після того, як обидві команди виконали три удари, рахунки рівні, удари 
продовжуються, поки одна команда не заб’є на один гол більше, ніж інша при 
однаковій кількості ударів 

 Кожен удар проводить інший гравець, і всі гравці, що мають право на удар, повинні 
зробити удар, перш ніж будь-який гравець може здійснити другий удар 

 Наведений вище принцип продовжується для будь-якої наступної послідовності 
ударів, але команда може змінити порядок гравців, що виконують удар 
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 Удари від штрафної позначки не повинні затримуватися через гравця, який 
покидає ігрове поле. Удар гравця буде втрачено (не забито), якщо гравець не 
повернеться вчасно, щоб виконати удар 

Заміни і видалення під час ударів зі штрафної позначки: 

 Гравець, запасний гравець або замінений гравець може бути попереджений або 
видалений 

 Воротар, якого видалено з поля, повинен бути замінений гравцем, що має право на 
удар, або воротарем, якого відсторонили, лише від виконання своєї захисної ролі 

 Гравець, окрім від воротаря, який не може продовжити гру, не може бути замінений 

 Арбітр не повинен відмовлятися від матчу, якщо команда скорочується менше ніж 
до чотирьох гравців. 
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Правило 11 

 

Протокол початку і 
закінчення гри 
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Правило 11: Протокол початку і закінчення гри 

Протокол як початку, так і закінчення матчу – це обов’язкові етапи під час матчу з 
Мініфутболу, який проводиться в офіційних змаганнях, організованих WMF, 
конфедераціями або асоціаціями-членами. 

Арбітри повинні забезпечити дотримання цих протоколів усіма гравцями обох команд до і 
після матчу, за необхідності вони записують усі події в письмовій формі і подають 
компетентним органам звіт із інформацією, що стосується будь-якого недоліку, а також 
будь-який інший інцидент, що стався до і після матчу. 

1. Протокол початку матчу 

Перед протоколом: 

 Всі гравці обох команд, внесені до таблиці, зобов’язані застосовувати та 
дотримуватися правил протоколу початку матчу 

 Арбітр враховує тривалість протоколу початку матчу, щоб він міг розпочати матч у 
запланований час 

 Всі гравці та запасні гравці повинні брати участь у цьому протоколі за своїм 
офіційним номером (без жодних манішок абощо) 

Процедура: 

 М’яч, яким гратимуть на матчі, розташовується на подіумі біля входу на поле 

 Володіння м’ячем першим арбітром (R1) є тригерним сигналом для входу 
прапороносців, за якими прямують арбітри та дві команди 

 Кожна команда входить з кутової точки або зони півзахисту за арбітрами, і вони 
прямують одна за одною до центру поля у порядку зростання номеру майки 
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Положення арбітрів перед початком протоколу матчу 

 

 Капітан місцевої команди (С1) повинен випереджати своїх товаришів по команді, і 
всі вони прямують за першим і третім арбітрами (R1) і (R3). 

 Капітан виїзної команди (С2) повинен випереджати своїх товаришів по команді, і 
всі вони прямують за другим і четвертим арбітрами (R2) і (R4). 

 Представники обох команд, внесені до протоколу, повинні повернутися на свої 
місця в технічній зоні своєї команди С 
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Положення арбітрів під час протоколу в зоні півзахисту 

 

 Команди стоять в ряду обличчям до камер, капітани – біля арбітрів 

 Перший та другий арбітри (R1) та (R2) знаходяться в середині, четвертий арбітр 
(R4) – поруч із виїзною командою, а третій арбітр (R3) – поруч із місцевою 
командою 

 По сигналу арбітра R1 гравці вітають публіку 

 Потім лунають національні гімни відповідних команд 
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Місцева команда потискує руку спочатку арбітрам, а потім гравцям протилежної команди 

 

 Капітан місцевої команди, а за ним і товариші по команді, потискають руку 
арбітрам та гравцям команди суперника 

 Після цього вони повертаються на свої місця 

 Таким самим чином гравці протилежної команди потискають руку арбітрам і 
повертаються на свої місця 
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Капітан виїзної команди, а за ним і товариші по команді, потискають руку арбітрам, а 
потім повертаються на свої місця 

 

Прапороносці залишають поле у визначеному порядку: прапор WMF, за ним прапор 
країни, що приймає, і, нарешті, – прапор країни-гостя 
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Жеребкування 

 

 Потім арбітр проводить жеребкування підкиданням монети, капітан команди 
гостей вибирає сторону монети 

 Команда, яка вгадала результат жеребкування, обирає свою сторону, а команда, 
яка не вгадала результат жеребкування, вводить м’яч з центра поля у першому 
таймі. Команда, яка вгадала результат жеребкування, вводить м’яч з центра поля у 
другому таймі 
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2. Протокол закінчення матчу 

Перед протоколом: 

 Арбітр (R1) дає свисток, який означає закінчення матчу, та переходить до 
центральної точки, де до нього приєднуються арбітри (R2), (R3) і (R4) 

 Всі гравці та запасні гравці повинні брати участь у цьому протоколі за своїм 
офіційним номером (без жодних манішок абощо) 

Процедура: 

 Всі арбітри повинні знаходитися всередині центрального кола 

 Потім капітани команд збирають своїх гравців у центральній зоні 
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 Перший арбітр (R1) і другий арбітр (R2) знаходяться в середині, четвертий арбітр 
(R4) – поруч із командою гостей, а третій арбітр (R3) – поруч із командою 
господарів 

 Капітан місцевої команди і його товариші по команді потискають руку арбітрам та 
гравцям команди суперника 

 Згодом капітан виїзної команди, а за ним і товариші по команді, потискають руку 
арбітрам, а потім повертаються на свої місця 
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 Гравці обох команд вітають глядачів 

 Виїзна команда виходить першою, останнім в команді виходить капітан, а за ними 
прямують арбітри 

 Капітан місцевої команди виходить слідом за арбітрами, а його товариші по 
команді прямують за ним і залишають ігрове поле 
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Правило 12 

 

Порушення і 
недисциплінована 

поведінка 
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Правило 12: Порушення і недисциплінована поведінка 

Прямі та непрямі вільні удари та пенальті можуть присуджуватися лише за порушення, 
вчинені, коли м’яч знаходиться у грі. 

1. Прямий вільний удар 

Прямий вільний удар присуджується, якщо гравець вчинив проти суперника будь-яке з 
наступних порушень таким чином, яке арбітр вважатиме необережним, необачним або із 
застосуванням надмірної сили: 

 атакує гравця з м’ячем 
 стрибає на когось 
 ударяє або намагається вдарити когось 
 штовхає 
 стикається або намагатися стикнутися (включаючи удари головою) 
 виконує перехват або боротьбу за м’яч 
 виконує прохід або спробує піти у прохід 

Якщо порушення включає в себе контакту, воно карається прямим вільним або штрафним 
ударом (пенальті). 

 Необережність – це коли гравець, який проявляє недостатню увагу або 
запобігливість при здійсненні боротьби за м’яч або діє без мір безпеки. Жодних 
дисциплінарних санкцій не потрібно 

 Необачним – це коли гравець, який діє із зневагою до ризиків або наслідків для 
суперника, мусить бути попередженим 

 Використання надмірної сили – це коли гравець перевищує необхідне 
використання сили і/або ставить під загрозу безпеку суперника і повинен бути 
видалений 

Прямий вільний удар призначається, якщо гравець вчинив будь-яке з наступних 
порушень: 

 навмисно грає рукою (за винятком воротаря в його штрафному майданчику) 
 притримує суперника 
 перешкоджає супернику, контактуючи з ним 
 плює на суперника  

Див. також порушення у Правилі 3 
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Гра рукою 

Гра рукою передбачає навмисний вчинок гравця, який контактує з м’ячем будь-якою 
частиною руки. 

Необхідно враховувати наступне: 

 рух кисті руки в бік м’яча (а не м’яч у напрямку до кисті руки) 

 відстань між суперником і м’ячем (неочікуваний м’яч) 

 положення кисті руки не обов’язково означає, що має місце порушення 

 торкання м’яча предметом, який тримається в руці (предметом одягу, щитком 
тощо), вважається порушенням 

 биття по м’ячу кинутим предметом (бутсою, щитком тощо) вважається  порушення 

Воротар має ті самі обмеження щодо поводження з м’ячем, що і будь-який інший 
гравець поза межами штрафного майданчика. У межах своєї штрафної зони воротар не 
може бути звинуваченим у грі рукою, що призводить до прямого вільного удару або 
будь-якої іншої дисциплінарної санкції, але може бути винним у грі рукою, яка 
спричинить непрямий вільний удар. 

2. Непрямий вільний удар 

Непрямий вільний удар присуджується, якщо гравець: 

 грає небезпечно 

 перешкоджає просуванню противника без будь-якого контакту 

 звинувачується в незгоді з арбітром, вживанні образливої, лайливої чи 
нецензурної лексики і/або жестів або інших словесних порушень 

 перешкоджає воротарю випускати м’яч з рук, ударяє або намагається ударити 
по м’ячу, коли воротар перебуває у процесі вводу м’яча в гру. 

 вчиняє будь-яке інше порушення, не зазначене в Правилах, за яке гра 
припиняється з метою попередження або видалення гравця 
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Непрямий вільний удар присуджується, якщо воротар, який знаходиться в межах своєї 
штрафної зони, вчинив будь-яке з наступних порушень: 

 тримає м’яч руками більше шести секунд, перш ніж ввести його у гру 

 торкається м’яча руками після: 

 вводу його в гру і до того, як м’яч торкнувся іншого гравця 
 товариш по команді свідомо передає м’яч воротареві 
 отримання м’яча безпосередньо після вкидання, зробленого товаришем по команді 

Вважається, що воротар контролює м’яч, коли: 

 м’яч знаходиться у руках або між рукою та будь-якою поверхнею (наприклад, 
землею, власним тілом) або торкається його будь-якою частиною руки, за 
винятком випадків, коли м’яч випадково відскакує від воротаря або у випадку, 
коли воротар відбив удар 

 тримає м’яч у простягнутій розкритій руці 

 вдаряє м’яч об землю або підкидує його в повітря 

Суперник не може відібрати м’яч у воротаря, коли воротар контролює м’яч руками. 

Небезпечна гра 

Небезпечна гра – це будь-яка дія, яка, при спробі зіграти в м’яч, загрожує травмуванню 
когось (включаючи самого гравця) і включає запобігання сусіднього суперника грати в 
м’яч через страх отримати травму. 

Удар «ножицями» або удар через себе допустимі за умови, що це безпечно для 
суперника.  

Перешкоджання просуванню суперника без контакту 

Перешкоджати просуванню суперника означає рухатися в напрямку суперника з метою 
перешкоджати, блокувати, уповільнювати або змушувати змінювати напрямок, коли м’яч 
не знаходиться в межах ігрової відстані жодного гравця. 
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Усі гравці мають право на своє положення на ігровому полі; бути на шляху суперника – це 
не те саме, що рухатися в напрямку суперника. 

Гравець може захищати м’яч, займаючи положення між суперником і м’ячем, якщо м’яч 
знаходиться в межах ігрової відстані, а суперник не затримується руками або тілом. 

Якщо м’яч перебуває в межах ігрової відстані, гравця з м’ячем може атакувати суперник в 
межах правил. 

3. Дисциплінарні заходи 

Арбітр має повноваження вживати дисциплінарних заходів від виходу на ігрове поле для 
передматчевої перевірки до виходу з поля після закінчення матчу (включаючи удари з 
лінії пенальті). 

Якщо перед тим, як вийти на поле на початку матчу, гравець вчинив порушення, арбітр 
має повноваження усунути гравця від участі в матчі (див. Правило 3.6); арбітр повідомить 
про будь-яку іншу недисциплінарну поведінку. 

Гравець, який заробив порушення, що карається попередженням (жовта картка) або 
видаленням з поля (червона картка), перебуваючи, як на полі, так і поза ним, проти 
суперника, товариша по команді, представника суддівської бригади чи будь-якої іншої 
особи чи Правил гри, отримує дисциплінарну санкцію відповідно до порушення. 

Жовта картка повідомляє про попередження, а червона картка повідомляє про 
видалення з поля.  

Червону або жовту картку може отримати гравець, запасний гравець або замінений 
гравець. 

Затримка відновлення гри для показу картки 

Після того, як арбітр вирішив попередити або вилучити гравця, гра не повинна бути 
відновлена, поки не буде застосована санкція. 

Правило переваги 

Якщо арбітр застосовує принцип переваги за порушення, за яке має бути видане 
попередження/відбутися видалення, якби гра була зупинена, це 
попередження/видалення повинне бути видано, коли м’яч опиниться поза грою, за 
винятком випадків, коли зрив очевидною гольовий атаки є результатом голу, забитого 
гравцем, що застосовував неспортивну поведінку. 
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Принцип переваги не слід застосовувати у ситуаціях, пов’язаних із грубим порушенням 
правил, агресивною поведінкою чи другим порушенням, що карається жовтою карткою, 
якщо немає чіткої можливості забити гол. 

Арбітр повинен видалити гравця, коли м’яч опиниться поза грою наступного разу, але 
якщо той гравець грає в м’яч або вступає в боротьбу/заважає супернику, арбітр припиняє 
гру, видаляє гравця і призначає непрямий вільний удар, якщо тільки гравець не вчинив 
більш серйозного порушення. 

Якщо захисник починає притримувати нападника за межами штрафного майданчика і 
продовжує тримати його всередині штрафного майданчика, арбітр повинен призначити 
пенальті. 

Порушення, що караються жовтою карткою  

Гравець попереджається жовтою карткою, якщо він винен у: 

 Затримці відновлення гри 

 Незгоді з рішенням арбітра словом чи дією 

 Виході, повторному виході або навмисному покиданні ігрового поля без дозволу 
арбітра 

 Недотриманні необхідної відстані, коли гра відновлюється з кутового удару, 
вільного удару або вкидання 

 Постійних порушеннях (жодна конкретна кількість чи структура порушень не є 
«постійною») 

 Неспортивній поведінці 

Запасний або замінений гравець попереджається, якщо винен у: 

 Затримці відновлення гри 

 Незгоді з рішенням арбітра словом чи дією  

 Виході, повторному виході або навмисному покиданні ігрового поля без дозволу 
арбітра 

 Неспортивній поведінці 

Застереження щодо неспортивної поведінки 

Існують різні обставини, коли гравця потрібно попередити за неспортивну поведінку, 
включаючи, якщо гравець: 
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 робить спроби обдурити арбітра, наприклад симулюючи травму або роблячи 
вигляд, що в його відношенні були порушені правила (симуляція) 

 міняється місцями з воротарем під час гри або робить це без дозволу арбітра 
 необачно вчиняє порушення під час виконання прямого вільного удару 
 грає рукою, щоб зірвати або зупинити багатообіцяючу атаку 
 вчиняє фол, який зриває або зупиняє багатообіцяючу атаку, за винятком випадків, 

коли арбітр призначає пенальті за порушення, яке було спробою зіграти в м’яч 
 позбавляє суперника можливості, вчинивши зрив очевидної гольової атаки через 

порушення, яке було спробою грати в м’яч, і арбітр присуджує пенальті 
 грає рукою у спробі забити гол (незалежно від успішності спроби) або у невдалій 

спробі запобігти голу 
 робить несанкціоновані позначки на ігровому полі 
 грає в м’яч, покидаючи ігрове поле, після отримання дозволу на вихід з поля 
 демонструє відсутність поваги до гри 
 застосовує навмисний трюк, щоб передати м’яч (у тому числі з вільного удару) 

воротареві головою, грудьми, коліном тощо, щоб обійти Правила, незалежно від 
того, торкається воротар м’яча руками чи ні 

 словесно відволікає суперника під час гри або при відновленні гри 

Святкування голу 

Гравці можуть святкувати забитий гол, але святкування не повинно бути надмірним. 
Хореографічні святкування не заохочуються і не повинні спричиняти зайвих витрат часу. 

Залишати ігрове поле для того, щоб відсвяткувати гол не є порушенням, що карається 
жовтою карткою, але гравці повинні повернутися якнайшвидше. 

Грав має отримати попередження за: 

 підняття на огорожу і/або наближення до глядачів таким чином, який викликає 
проблеми безпеки і/або захисту 

 жестикуляцію або провокаційні, глузливі або запальні дії 

 покриття голови або обличчя маскою або іншим подібним предметом 

 зняття футболки або прикриття голови футболкою 
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Затримка відновлення гри 

Арбітри повинні показати жовту картку гравцям, які затримують відновлення гри 
наступним чином: 

 Роблять вигляд, що збираються зробити вкидання м’яча з-за бокової лінії, але 
раптом залишають м’яч товаришеві по команді 

 Затримують покидання ігрового поля при заміні 

 Зволікає покинути ігрове поле після отримання медичної допомоги 

 Надмірно затягує відновлення гри 

 Робить удари по м’ячу або відносить м’яч, чи провокує конфронтацію свідомим 
дотиком до м’яча після того, як арбітр зупинив гру 

 Виконує вільний удар з неправильної позиції, щоб примусити виконати повторний 
удар 

 Воротар, який прикидається травмованим, щоб отримати медичну допомогу на 
майданчику 

Видалення порушників (отримання червоної картки) 

Гравець, запасний гравець або замінений гравець, які вчинили будь-яке з наступних 
порушень, видаляються з поля (отримують червону картку): 

 не дозволяють команді суперника або позбавляють її явної можливості забити гол, 
навмисно граючи рукою (за винятком воротаря в межах своєї штрафної зони) 

 не дозволяють або позбавляють явної можливості забити гол супернику, загальний 
рух якого спрямований до воріт порушника, вчиняючи порушення, за яке 
передбачений вільним ударом (за винятком зазначених нижче випадків) 

 гра з серйозним порушенням правил 

 плювання на суперника або будь-яку іншу людину 

 агресивна поведінка 

 використання образливої, лайливої чи нецензурної лексики і/або жестів 
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 отримання другої жовтої картки в тому ж матчі 

Гравець, запасний гравець або замінений гравець, який був видалений, повинен 
покинути ігрове поле поля та технічну зону. 

Поведінка, яка не дозволяє або позбавляє явної можливості забити гол 

Якщо гравець не дозволяє команді суперника або позбавляє її явної можливості забити 
гол, навмисно граючи рукою, гравець видаляється (отримує червону картку) завжди, 
коли відбулося порушення. 

Якщо гравець вчиняє порушення проти суперника у його штрафній зоні, яке позбавляє 
суперника явної можливості забити гол, а арбітр призначає пенальті, порушник отримує 
жовту картку, якщо в порушенні була спроба розіграти м’яч; за будь-яких інших обставин 
(наприклад, тримання, захват, штовхання, позбавлення можливості грати в м’яч тощо) 
порушник має отримати червону картку. 

Гравець, вилучений гравець, запасний гравець або замінений гравець, який виходить на 
ігрове поле без необхідного дозволу арбітра і втручається у гру чи перешкоджає 
супернику та не дозволяє команді суперника або позбавляє її явної можливості забити 
гол винен у порушенні, за яке показується червона картка. 

Необхідно враховувати наступне: 

 відстань між порушенням і воротами 

 загальний напрям гри 

 ймовірність збереження або отримання контролю над м’ячем 

 місцезнаходження та кількість захисників 

Гра з серйозним порушенням правил 

Спроба перехопити м’яч або боротьба за м’яч, що ставить під загрозу безпеку суперника, 
або застосування надмірної сили або жорстокості, повинні бути санкціоновані як гра з 
серйозним порушенням правил. 

Будь-який гравець, який нападає на суперника, змагаючись за м’яч спереду, збоку або 
ззаду, використовуючи одну або обидві ноги, з надмірною силою, або загрожує безпеці 
суперника, винен у грі з серйозним порушенням правил. 
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Заборона робити підкат 

Підкати категорично заборонені, за винятком випадків відсутності контакту чи небезпеки 
для суперника 

 Підкат з подальшим будь-яким контактом з суперником: Прямий вільний удар та 
відповідні дисциплінарні дії 

 Підкат, але представляє небезпеку для суперника або заважає йому грати в м’яч 
чи продовжувати набирати швидкість (напрямок попереду та відстань менше 1 м 
від суперника): Непрямий вільний удар та відповідні дисциплінарні дії 

 Підкат, щоб зіграти в м’яч без будь-якого контакту, не представляє небезпеки, 
подалі від суперника і не заважає йому грати в м’яч чи продовжувати набирати 
швидкість: Відсутність фолу і жодних дисциплінарних дій 

Агресивна поведінка 

Агресивна поведінка – це коли гравець застосовує або намагається застосувати 
надмірну силу або жорстокість проти суперника не під час боротьби за м’яч, або проти 
товариша по команді, представника команди, суддівської бригади, глядача або будь-якої 
іншої людини, незалежно від того, було вчинено контакт чи ні. 

Крім того, гравець, який не під час боротьби за м’яч, навмисно б’є суперника або будь-яку 
іншу особу по голові чи обличчю будь-якою частиною руки, винен у агресивній поведінці, 
за винятком коли застосовувана сила була незначною. 

Порушення, коли кидається предмет (або м’яч) 

У всіх випадках арбітр вживає відповідні дисциплінарні дії: 

 необачність – порушник отримує жовту картку за неспортивну поведінку 

 із застосуванням надмірної сили – порушник отримує червону картку за 
неспортивну поведінку 
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4. Відновлення гри після порушення і недисциплінованої поведінки 

 Якщо м’яч поза грою, то гра відновлюється відповідно до попереднього рішення 

 Якщо м’яч перебуває у грі, а гравець вчинив порушення в ігровому полі проти: 

 Суперника: непрямий або прямий вільний удар або пенальті 
 Товариша по команді, запасного гравця, заміненого гравця або видаленого гравця, 

представника команди чи суддівської бригади: прямий вільний удар або пенальті 
 Будь-якої іншої людини: спірний м’яч 

 Якщо, коли м’яч знаходиться у грі: 

 Гравець вчиняє порушення проти представника суддівської бригади або 
суперника, запасного гравця, заміненого гравця або видаленого гравця, чи 
представника команди за межами ігрового поля гри або 

 Запасний гравець, замінений гравець або видалений гравець, чи представник 
команди вчиняє порушення проти або стикається з суперником чи представником 
суддівської бригади за межами ігрового поля, 

гра відновлюється вільним ударом на границі поля, найближчої до того, де сталося 
порушення/стикання; пенальті призначається, якщо це порушення відбувається під час 
виконання прямого вільного удару у штрафній зоні порушника. 

Якщо гравець, що стоїть на ігровому полі або поза ним, кидає предмет (включаючи м’яч) у 
суперника, запасного гравця, заміненого гравця або видаленого гравця, чи представника 
команди або суддівської бригади або в м’яч, гра відновлюється прямим вільним ударом з 
положення, де предмет ударив або ударив би по людині або м’ячу. Якщо ця позиція 
знаходиться поза ігровим полем, вільний удар виконується на найближчій точці на 
границі поля; пенальті призначається, якщо це відбувається в межах штрафної зони 
порушника. 

Якщо запасний гравець, замінений гравець або видалений гравець, гравець, який 
тимчасово видалений з ігрового поля або працівник команди, кидає або ударом 
спрямовує предмет в бік ігрового поля, і це заважає грі, супернику чи представнику 
суддівської бригади, гра відновлюється з прямого вільного удару (або пенальті) там, де 
об’єкт втрутився  у гру чи ударив або ударив би по супернику, представнику суддівської 
бригади або м’ячу. 
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Правило 13 

 

Вільні (штрафні) 
удари 
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Правило 13: Вільні (штрафні) удари 

1. Види вільних ударів 

Прямі та непрямі вільні удари присуджуються команді суперника гравця, що вчинив 
порушення. 

Сигнал про непрямий вільний удар 

Арбітр вказує на непрямий штрафний удар підняттям руки над головою; цей сигнал 
утримується до тих пір, поки удар не буде виконано, а м’яч не торкнеться іншого гравця 
або не вийде з гри. 

Непрямий вільний удар необхідно виконати ще раз, якщо арбітр не подає сигнал про те, 
що удар є непрямим, а м’яч від удару влучає прямо у ворота. 

М’яч влучає у ворота 

 Якщо прямий вільний удар влучив безпосередньо у ворота суперника, гол 
зараховується 

 Якщо непрямий штрафний удар влучив прямо у ворота суперника, призначається 
удар від воріт 

 Якщо прямий чи непрямий штрафний удар влучив прямо у власні ворота команди, 
призначається кутовий удар 

2. Процедура 

Усі вільні удари виконуються з місця, де було вчинено порушення, за винятком наступних 
випадків: 

 Непрямі штрафні удари, які присуджуються команда, що атакує, за порушення, 
вчинене воротарем суперника у його штрафному майданчику, виконуються з 
найближчої точки на лінії штрафного майданчика, яка проходить паралельно лінії 
воріт 

 Вільні удари команді, що захищається, в штрафному майданчику можуть бути 
зроблені з будь-якої точки цієї зони 
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 Вільні удари за порушення, через те, що гравець виходить, повторно виходить або 
покидає ігрове поле без дозволу виконуються з положення м’яча, коли гру було 
зупинено. Однак, якщо гравець покидає ігрове поле, і це відбувається як частина 
гри, та вчиняє порушення проти іншого гравця, гра відновлюється вільним ударом, 
який виконується на границі поля, найближчої до місця, де відбулося порушення; 
за порушення при виконанні прямого вільного удару призначається штрафний 
удар, якщо це відбувається межах штрафної зони порушника. 

 За Правилами призначається інша позиція (див. Правило 3, 12) 

М’яч: 

 має бути нерухомим, а гравець, який виконує удар, не повинен торкатися м’яча 
знову, поки він не торкнеться іншого гравця 

 знаходитися у грі під час удару по ньому і чітко рухатися за винятком вільного 
удару команді, яка захищається, в її штрафному майданчику, де знаходиться м’яч, 
коли по ньому виконують удар прямо зі штрафного майданчика 

Поки м’яч не буде в грі, всі супротивники повинні залишатися: 

 щонайменше 5 м від м’яча, якщо вони не перебувають на власній лінії воріт між 
стойками воріт 

 поза штрафним майданчиком для вільних ударів усередині штрафного майданчика 
суперника. 

Вільний удар можна здійснити, піднімаючи м’яч ногою або одночасно двома ногами. 

Проводити відволікаючий маневр для виконання вільного удару з метою заплутати 
супротивників дозволено як частина гри у футбол. 

Якщо гравець, правильно виконуючи вільний удар, навмисно б’є по м’ячу в бік суперника, 
щоб знову зіграти в м’яч, але не необережно чи необачно, або з використанням надмірної 
сили, арбітр дозволяє продовжувати гру. 
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3. Порушення і дисциплінарні санкції 

Якщо при виконанні штрафного удару суперник знаходиться ближче до м’яча, ніж 5 
метрів, удар буде виконано ще раз, якщо тільки не буде застосована перевага; але якщо 
гравець швидко виконує вільний удар, а суперник, який знаходиться на відстані менше 5 
м від м’яча, перехоплює його, арбітр дозволяє продовжувати гру. Однак суперник, який 
навмисно перешкоджає виконанню штрафного удару, отримає жовту картку за затримку 
поновлення гри. 

Якщо вільний удар виконує команда, яка захищається, всередині свого штрафного 
майданчика, а будь-які супротивники знаходяться всередині штрафного майданчика, 
оскільки вони не встигли вийти, арбітр дозволяє продовжувати гру. Якщо супротивник, 
який перебуває у штрафному майданчику під час виконання штрафного удару, або 
потрапляє до штрафного майданчика до того, як м’яч опиниться у грі, доторкнеться до 
нього або боритиметься за передачу м’яча, перш ніж м’яч торкнувся іншого гравця, 
вільний удар буде виконаний повторно. 

Якщо, коли штрафний удар виконує команда, яка захищається, всередині свого 
штрафного майданчика, м’яч не вибивається безпосередньо зі штрафного майданчика, 
удар буде виконаний повторно. 

Якщо, після того, як м’яч опиняється у грі, гравець, який виконував удар по м’ячу, знову 
доторкнеться до м’яча, перш ніж м’яч торкнувся іншого гравця, призначається непрямий 
вільний удар. Якщо гравець, який виконував удар по м’ячу, навмисно грає рукою: 

 призначається прямий вільний удар 

 штрафний удар (пенальті) призначається, якщо порушення відбулося в штрафному 
майданчику гравця, який виконував удар по м’ячу, якщо тільки такий гравець не 
був воротарем; і в цьому випадку призначається непрямий вільний удар. 
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Правило 14 

 

Пенальті  
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Правило 14: Пенальті 

Пенальті призначається, якщо гравець вчиняє порушення при виконанні прямого вільного 
удару у межах своєї штрафної зони чи поза полем у рамках гри, як зазначено у Правилах 
12 та 13. 

Гол може бути забитий прямо з пенальті. 

1. Процедура 

М’яч повинен бути нерухомим на штрафній позначці. 

Гравець, який виконує штрафний удар (пенальті), повинен бути чітко визначений. 

Воротар, який захищається, повинен залишатися на лінії воріт, обличчям до гравця, який 
виконує удар по м’ячу, між стойками воріт, поки не відбудеться удар по м’ячу. 

Гравці, крім гравця, який виконує удар по м’ячу, та воротаря, повинні знаходитися: 

 щонайменше 5 м від штрафної позначки 
 за штрафною позначкою 
 всередині ігрового поля 
 за межами штрафного майданчика 

Після того, як гравці зайняли позиції відповідно до цього Правила, арбітр подає сигнал 
про виконання пенальті. 

Гравець, який виконує пенальті, повинен ударити по м’ячу рухом вперед; нахил назад 
дозволений, якщо м’яч рухається вперед. 

М’яч знаходиться у грі, коли по ньому відбувся удар, і він чітко рухається. 

Гравець, який виконує удар по м’ячу, не повинен грати в м’яч знову, поки він не торкнувся 
іншого гравця. 

Пенальті завершується, коли м’яч перестає рухатися, виходить з гри або арбітр припиняє 
гру за будь-яке порушення. 

Додатковий час дозволений для виконання пенальті та завершення в кінці кожної 
половини матчу або додаткового часу. 
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Коли дозволено додатковий час, пенальті завершується, коли після виконання удару м’яч 
перестає рухатися, виходить з гри, в м’яч грає будь-який гравець (включаючи гравця, 
який виконував удар), крім воротаря, який захищається, або арбітр зупиняє гру за 
порушення, вчинене гравцем, який виконував удар, або командою гравця, який виконував 
удар. Якщо гравець команди, що захищається (включаючи воротаря) вчинив порушення, 
а пенальті не реалізовано/не взято, призначається повторне пенальті. 

2. Порушення і дисциплінарні санкції 

Після того, як арбітр подав сигнал про виконання пенальті, удар повинен бути 
реалізований. Якщо перед тим, як м’яч опиниться у грі, відбувається одна з наступних 
подій: 

Гравець, який виконує пенальті, або товариш по команді вчиняють порушення: 

 якщо м’яч влучає у ворота, удар виконується повторно 

 якщо м’яч не влучає у ворота, арбітр припиняє гру та відновлює гру прямим 
вільним ударом 

за винятком наступних випадків, коли гра буде зупинена і відновлена непрямим вільним 
ударом, незалежно від того, забито гол чи ні: 

 штрафний удар відбивається назад 

 товариш по команді визначеного гравця, який виконує удар по м’ячу, виконує удар; 
арбітр показує жовту картку гравцеві, який виконав удар 

 проводиться відволікаючий маневр для удару по м’ячу, після того, як гравець, який 
виконує улар по м’ячу, завершив розгін для виконання удару (відволікаючий 
маневр під час розгону для виконання удару дозволений); арбітр показує жовту 
картку гравцеві, який виконує удар по м’ячу 

воротар або товариш по команді вчиняють порушення: 

 якщо м’яч влучає у ворота, гол зараховується 

 якщо м’яч не влучає у ворота, удар виконується повторно; воротар отримує жовту 
картку, якщо з його вини сталося порушення 
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гравці обох команд порушують Правила гри, удар виконується повторно, якщо тільки 
гравець не вчиняє більш серйозне порушення (наприклад, недозволений відволікаючий 
маневр); якщо і воротар, і гравець, що виконує удар по м’ячу, одночасно вчиняють 
порушення: 

 якщо удар пропущений або взятий, буде призначено повторний удар, а обидва 
гравці отримають жовту картку 

 якщо удар влучний, гол не зараховується, гравець, який виконував удар по м’ячу, 
отримає жовту картку, а гра відновиться непрямим вільним ударом в бік команди, 
що захищається 

Якщо після виконання пенальті: 

Гравець, який виконував удар по м’ячу знову торкається м’яча, перш ніж торкнувся іншого 
гравця: 

 призначається непрямий вільний удар (або прямий вільний удар за навмисну гру 
рукою). 

М’яч торкається зовнішнього агента, під час руху вперед: 

 удар виконується повторно, якщо тільки м’яч не прямує до воріт, і втручання не 
заважає воротареві або гравцеві, що захищається, грати в м’яч; у цьому випадку 
гол зараховується, якщо м’яч влучає у ворота (навіть якщо контакт відбувся із 
м’ячем), якщо тільки м’яч не потрапляє до воріт суперника. 

М’яч відскакує у ігрове поле від воротаря, перекладини або стойки воріт, а потім до нього 
торкається зовнішній агент: 

 арбітр припиняє гру 

 гра відновлюється спірним м’ячем в тому місці, де він торкнувся зовнішнього 
агента 



 

ПРАВИЛА ГРИ В МІНІФУТБОЛ 2018  84 

 

3. Сумарна таблиця 

Результат пенальті 

 Гол Відсутність голу 

Вхід гравцем, що атакує, в 
штрафну зону при виконанні 
пенальті до удару 

Пенальті виконується 
повторно 

Непрямий вільний удар 

Вхід гравцем, що 
захищається, в штрафну 
зону при виконанні пенальті 
до удару 

Гол 
Пенальті виконується 

повторно 

Порушення з боку воротаря Гол 
Пенальті виконується 

повторно, а воротар отримує 
жовту картку 

Після удару м’яч прямує 
назад 

Непрямий вільний удар Непрямий вільний удар 

Недозволений 
відволікаючий маневр 

Непрямий вільний удар, а 
гравець, який виконував 
удар по м’ячу, отримує 

жовту картку 

Непрямий вільний удар, а 
гравець, який виконував 
удар по м’ячу, отримує 

жовту картку 

Незаявлений гравець, який 
виконує удар по м’ячу 

Непрямий вільний удар, а 
незаявлений гравець, який 
виконував удар по м’ячу, 

отримує жовту картку 

Непрямий вільний удар, а 
незаявлений гравець, який 
виконував удар по м’ячу, 

отримує жовту картку 
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Правило 15 

 

Вкидання м’яча з-за 
бокової лінії 
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Правило 15: Вкидання м’яча з-за бокової лінії 

Вкидання м’яча з-за бокової лінії присуджується супротивникам гравця, який востаннє 
торкнувся м’яча, коли м’яч повністю перетнув бокову лінію по поверхні поля або повітрям. 

Гол не може бути забитий безпосередньо з вкидання: 

 якщо м’яч потрапляє у ворота суперника – призначається удар від воріт 

 якщо м’яч потрапляє у ворота гравця, який викидає м’яч, – призначається кутовий 
удар 

1. Процедура 

У момент подачі м’яча гравець, який вкидає м’яч, повинен: 

 стояти обличчям до ігрового поля 

 тримати частину кожної стопи на боковій лінії або на землі поза межами бокової 
лінії 

 вкидати м’яч обома руками ззаду і над головою з того місця, де м’яч залишив ігрове 
поле 

Всі супротивники повинні стояти щонайменше 2 м від точки, в якій виконується вкидання. 

М’яч знаходиться в грі, коли він потрапляє в ігрове поле. Якщо м’яч торкається землі 
перед тим, як потрапить на ігрове поле, вкидання виконується тією самою командою з 
тієї ж позиції. Якщо вкидання виконане не правильно, вкидання виконує команда 
суперника. 

Якщо гравець, правильно виконуючи вкидання, навмисно кидає м’яч у бік суперника, щоб 
знову зіграти в м’яч, але не необережно чи необачно, або з використанням надмірної 
сили, арбітр дозволяє продовжувати гру. 

Гравець, який виконує вкидання, не повинен торкатися м’яча знову, поки м’яч не 
торкнувся іншого гравця. 
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2. Порушення і дисциплінарні санкції 

Якщо, після того, як м’яч опиняється у грі, гравець, який виконував вкидання, знову 
доторкнеться до м’яча, перш ніж м’яч торкнувся іншого гравця, призначається непрямий 
вільний удар. Якщо гравець, який виконував вкидання, навмисно грає рукою: 

 призначається прямий вільний удар 

 призначається пенальті, якщо порушення відбулося у штрафному майданчику 
гравця, який виконував вкидання, якщо тільки гра рукою не відбулася з боку 
воротаря команди, що захищається, і в цьому випадку призначається непрямий 
вільний удар 

Супротивник, який не по-спортивному відволікає або перешкоджає гравцеві, який 
виконує вкидання (у тому числі, підходячи на відстань ближче ніж 2 м до місця, куди 
здійснюватиметься вкидання), отримує жовту картку за неспортивну поведінку, і якщо 
вкидання було здійснено, призначається непрямий вільний удар. 

За будь-яке інше порушення вкидання м’яча з-за бокової лінії виконує гравець команди 
супротивника. 
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Правило 16  

 

Удар від воріт 
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Правило 16: Удар від воріт 

Удар від воріт призначається, коли м’яч повністю перетнув лінію воріт по поверхні поля 
або повітрям, востаннє торкнувшись гравця команди, що атакує, і гол не забитий. 

Гол може бути забитий прямо з удару від воріт, але тільки проти команди суперника; 
якщо м’яч прямо потрапляє у ворота гравця, який виконує удар по м’ячу, супротивникам 
присуджується кутовий удар, якщо м’яч покинув штрафний майданчик. 

1. Процедура 

 М’яч повинен бути нерухомим, і гравець команди, що захищається, виконує удар по 
м’ячу з будь-якої точки в зоні воріт 

 М’яч знаходиться у грі, коли він виходить із штрафного майданчика 

 Суперники повинні знаходитись поза межами штрафного майданчика, поки м’яч не 
опиниться у грі 

2. Порушення і дисциплінарні санкції 

Якщо м’яч не покидає штрафний майданчик або його торкається гравець до того, як м’яч 
покине штрафний майданчик, удар виконується повторно. 

Якщо після того, як м’яч опиняється у грі, гравець, який виконував удар, знову торкається 
м’яча, перш ніж м’яч торкнувся іншого гравця, призначається непрямий вільний удар; 
якщо гравець, який виконував удар, навмисно грає рукою: 

 призначається прямий вільний удар 

 призначається пенальті, якщо порушення відбулося у штрафному майданчику 
гравця, який виконував удар, якщо тільки такий гравець не був воротарем; і в 
цьому випадку призначається непрямий вільний удар 

Якщо супротивник, який перебуває у штрафному майданчику під час виконання удару від 
воріт, або потрапляє до штрафного майданчика до того, як м’яч опиниться у грі, 
доторкнеться до нього або боротиметься за передачу м’яча, перш ніж м’яч торкнувся 
іншого гравця, удар від воріт буде виконаний повторно. 
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Якщо гравець потрапляє до штрафного майданчику до того, як м’яч опиниться у грі, або 
порушує правила чи проти нього порушено правила, удар від воріт виконуватиметься 
повторно, а порушник може отримати жовту або красну картку, залежно від вчиненого 
порушення. 

За будь-яке інше порушення удар виконується повторно. 
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Правило 17  

 

Кутовий  
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Правило 17: Кутовий 

Кутовий удар призначається, коли м’яч повністю перетнув лінію воріт по поверхні поля 
або повітрям, востаннє торкнувшись гравця команди, що захищається, і гол не забитий. 

Гол може бути забитий прямо з кутового удару, але тільки проти команди суперника; 
якщо м’яч прямо потрапляє у ворота гравця, який виконує удар по м’ячу, кутовий удар 
присуджується суперникам. 

1. Процедура 

 М’яч повинен бути розміщений у кутовій зоні, найближчій до точки, де м’яч 
перетнув лінію воріт 

 М’яч повинен бути нерухомим, і гравець команди, що атакує, виконую удар по м’ячу 

 М’яч перебуває у грі при виконанні удару і чітко рухається; йому не потрібно 
залишати кутову зону 

 Кутовий прапор можна зняти 

 Супротивники повинні залишатися щонайменше 5 м від кутової позначки, поки м’яч 
не опиниться у грі 

2. Порушення і дисциплінарні санкції 

Якщо після того, як м’яч опиняється у грі, гравець, який виконував удар, знову торкається 
м’яча, перш ніж м’яч торкнувся іншого гравця, призначається непрямий вільний удар; 
якщо гравець, який виконував удар, навмисно грає рукою: 

 призначається прямий вільний удар 

 призначається пенальті, якщо порушення відбулося у штрафному майданчику 
гравця, який виконував удар, якщо тільки такий гравець не був воротарем; і в 
цьому випадку призначається непрямий вільний удар. 

Якщо гравець, правильно виконуючи кутовий удар, навмисно б’є по м’ячу в бік суперника, 
щоб знову зіграти в м’яч, але не необережно чи необачно, або з використанням надмірної 
сили, арбітр дозволяє продовжувати гру. 

За будь-яке інше порушення удар виконується повторно. 
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Позиціонування  

та 

переміщення 
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1. Введення м’яча в гру з центру поля для команди А 

 

2. Введення м’яча в гру з центру поля для команди В 
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1. Вкидання м’яча з-за бокової лінії для команди А 

 

2. Вкидання м’яча з-за бокової лінії для команди В 
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1. Кутовий для команди А 

 

2. Кутовий для команди В 
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1. Вільний удар для команди А 

 

2. Вільний удар для команди В 
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1. Пенальті для команди А 

 

2. Пенальті для команди В 
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1. Удар від воріт для команди А 

 

2. Удар від воріт для команди В 
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Всесвітня федерація 
мініфутболу 

 

Суддівський комітет  

Бен Сейлем Моез  


