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Legile  jocului      2019/20                                     

Filosofie 

Multe dintre modificările din Regulamentul 2019/20 reflectă soluții la "zonele 

problematice" ridicate de toate compnentele familiei de fotbal. 

În conformitate cu cerințele IFAB, eventualele modificări aduse regulilor trebuie 

luate în considerare în structura inițiativei "fair fair!", Toate modificările 2019/20 se 

înscriu în cel puțin unul dintre cele trei domenii principale ale inițiativei: 

- îmbunătățirea comportamentului jucătorului și a creșterii respectului 

- mărirea timpului de joc 

- creșterea echității și a atractivității 

                                        Ply Fair ! 



 

 

                   Modificările legilor 2019/20 

                  Schimbările  esențiale         
              (subliniat în albastru cu subliniere) 

                           Video dupa urmatorul link: http://theifab.com/presentation-of-ifab-log-2019-20/ 

 

                            

                                             Play Fair ! 

 

http://theifab.com/presentation-of-ifab-log-2019-20/


 

Legea 3 – Jucătorii 

Procedura de înlocuire 

Explicaţii  

  Pentru a împiedica un jucător înlocuit să irosească timpul mergând încet pentru a părăsi terenul pe la linia mediană 

(ceea ce nu este o prevedere a legii), acesta trebuie să iasă prin punctul cel mai apropiat (la fel ca în cazul unei 

accidentări) dacă arbitrul nu indică altfel, de exemplu, dacă jucătorul poate părăsi rapid terenul în dreptul liniei 

mediane, dacă există un motiv legat de siguranţă/securitate sau dacă jucătorul este scos de pe teren pe targă. Jucătorul 

trebuie să meargă imediat în suprafaţa tehnică sau la vestiar, pentru a se evita problemele cu înlocuitorii, spectatorii sau 

oficialii de meci. Jucătorul care încalcă spiritul acestei legi trebuie sancţionat pentru comportament nesportiv, respectiv, 

pentru întârzierea reluării jocului.  

Schimbarea rapidă a jucătorului numărul 8 jucătorul numărul 6 (Nagaki). 

 



 

 

Text modificat  Legea 3 

 

3. Procedura de înlocuire 

 

o La înlocuirea unui jucător cu un jucător înlocuitor, trebuie respectate următoarele condiţii:  

• Jucătorul înlocuit: 

• trebuie să primească permisiunea arbitrului de a părăsi terenul de joc, cu excepţia cazului în care se află deja 

în afara acestuia, şi trebuie să părăsească terenul prin cel mai apropiat punct al liniei terenului, cu excepţia 

cazului în care arbitrul indică faptul că jucătorul poate părăsi terenul direct şi imediat pe la linia mediană sau 

printr-un alt punct (de exemplu, din motive de siguranţă / securitate sau în caz de accidentare) 

• trebuie să meargă imediat în suprafaţa tehnică sau la vestiar şi nu va mai participa la joc, cu excepţia situaţiei 

în care este permisă reintroducerea pe teren a jucătorilor înlocuiţi. 

• dacă un jucător care urmează a fi înlocuit refuză să părăsească terenul, jocul va continua. 

 

 



 

Legea 5 + 12: 

Cartonaşe galbene şi roşii oficialilor echipelor 

Legea 5 – Arbitrul 

 

Explicaţii  

 

Aplicarea experimentală a CG/CR pentru abaterile comise de oficialii echipelor a avut succes şi a demonstrat numeroase 

avantaje la toate nivelurile, inclusiv pentru tinerii arbitri care se confruntă cu antrenori adulţi „dificili”.  

    Dacă persoana care a comis abaterea nu poate fi identificată, CG/CR va fi arătat oficialului principal al echipei (de 

regulă, antrenorul principal) aflat în suprafaţa tehnică (fiind persoana care răspunde de ceilalţi oficiali ai echipei).  Video 

(3 clipuri: MLI-ESP, meciul CONCACAF, BUL-NED). 



 

 

 

 

Text adăugat  Legea 5 

Arbitrul 

• Ia măsuri împotriva oficialilor echipei care nu au un comportament responsabil, atenţionându-i sau arătându-le un 

cartonaş galben ca avertisment ori un cartonaş roşu pentru excluderea acestora de pe terenul de joc sau din imediata 

apropiere a acestuia, inclusiv din suprafaţa tehnică; dacă persoana care a comis abaterea nu poate fi identificată, CG/CR 

va fi arătat antrenorului principal aflat în suprafaţa tehnică. Un oficial al echipei care face parte din personalul medical, 

care comite o abatere pasibilă de sancţionarea cu eliminare poate rămâne în cazul în care (...) 

3. Sancţiuni disciplinare 

Dacă, înainte de intrarea pe terenul de joc la începutul meciului, un jucător sau un oficial al unei echipe comite o 

abatere care se sancţionează cu eliminare, arbitrul este abilitat să interzică jucătorului sau oficialului echipei să ia parte 

la meci (a se vedea Legea 3.6); arbitrul va raporta orice altă abatere.  

Un jucător sau un oficial al unei echipe care comite o abatere care se sancţionează cu avertisment sau eliminare, pe 

terenul de joc sau în afara acestuia, va fi sancţionat în funcţie de abaterea comisă. 

 Cartonaşul roşu sau galben nu poate fi arătat decât unui jucător, jucător înlocuitor sau jucător înlocuit sau oficial al unei 

echipe. (…)  



 

 Text nou  Legea 5 

3. Sancţiuni  disciplinare 

Oficialii echipelor 

Dacă se comite o abatere şi autorul acesteia nu poate fi identificat, sancţiunea se va aplica antrenorului principal al 

echipei aflat în suprafaţa tehnică. Atenţionare Pentru următoarele abateri se aplică, de regulă, o atenţionare; pentru 

abateri repetate sau flagrante, se aplică 

 • avertisment sau eliminare:  

• intrarea pe terenul de joc într-o manieră care denotă respect / neagresivă  

• necooperarea cu un oficial de meci, de exemplu, ignorarea unei instrucţiuni / solicitări a arbitrului asistent sau a celui 

de-al patrulea oficial  

• manifestări minore (verbale sau prin acţiune) ale dezacordului faţă de o decizie  

• părăsirea ocazională a limitelor suprafeţei tehnice, fără comiterea altor abateri 

 

 



 

Text nou  Legea 5 

Avertisment  

Abaterile care se sancţionează cu avertisment includ (dar nu se limitează la acestea): 

 • încălcarea clară/persistentă a limitelor suprafeţei tehnice a echipei  

• întârzierea reluării jocului de către propria echipă  

• intrarea deliberată în suprafaţa tehnică a echipei adverse (fără conflict) 

 • manifestări de dezacord, verbale sau prin acţiuni, incluzând:  

• aruncarea / lovirea cu piciorul a bidoanelor cu băuturi sau a altor obiecte 

 • gesturi prin care se manifestă o clară lipsă de respect faţă de oficialii de meci, cum ar fi aplauzele ironice  

• pătrunderea în zona de analiză video a arbitului (VAR )  

• solicitarea excesivă / persistentă prin gesturi a unui cartonaş roşu sau galben  

• indicarea excesivă a semnalului TV pentru analiza VAR  

• gesturi provocatoare sau incitante  

• comportament inacceptabil persistent (inclusiv abateri repetate sancţionate cu atenţionare)  

• manifestarea de lipsă de respect faţă de joc 



 

Text  nou    Legea 5 
Eliminare  

Abaterile care se sancţionează cu eliminare includ (dar nu se limitează la acestea): 

 • întârzierea reluării jocului de către echipa adversă, de exemplu, prin ţinerea mingii, şutarea acesteia sau 

obstrucţionarea mişcării unui jucător 

 • părăsirea deliberată a suprafeţei tehnice pentru:  

• a-şi manifesta dezacordul sau a protesta împotriva unui oficial de meci  

• a acţiona într-o manieră care să provoace sau să incite  

• a intra în suprafaţa tehnică a echipei adverse într-o manieră agresivă sau cu intenţia de a provoca o confruntare 

• a arunca/lovi în mod deliberat cu piciorul a unui obiect spre terenul de joc  

• intrarea pe terenul de joc pentru:  

• a înfrunta un oficial de meci (inclusiv la pauză şi după încheierea meciului) 

 • a obstrucţiona jocul, un jucător al echipei adverse sau un oficial de meci  

• a intra în camera operatorilor video (VAR)  

• comportament fizic sau agresiv (inclusiv scuipat sau muşcături) faţă de un jucător, înlocuitor, oficial al echipei 

adverse, oficial de meci, spectator sau orice altă persoană (copii de mingi, agenţi de securitate sau oficiali ai 

competiţiei etc.)  

• primirea unui al doilea avertisment în acelaşi meci  

• folosirea de limbaj şi/sau gesturi jignitoare, insultătoare sau abuzive  

• folosirea de dispozitive electronice de comunicaţii neautorizate şi/sau manifestarea unui comportament 

necorespunzător ca urmare a utilizării de dispozitive electronice de comunicaţii  

• comportament violent 



 
 

 

 

   Text adăugat  Legea 5 (Protocolul privind asistenţa video la arbitraj VAR) 

 

Un jucător/jucător înlocuitor/jucător înlocuit/oficial al unei echipe 

 

• Un jucător/jucător înlocuitor/jucător înlocuit/oficial al unei echipe care uzează excesiv de semnalul de solicitare a 

analizei video (ecranul TV) sau care intră în zona de analiză video pentru arbitru va fi sancţionat cu avertisment. (…) 

 

Un jucător/jucător înlocuitor/jucător înlocuit/oficial al unei echipe care intră în studioul de analiză video va fi sancţionat 

cu eliminare; 

 

 



 

  Legea 5     Arbitrul 

Executantul loviturei de pedeapsă,care a fost accidentat  

Explicaţii 

Nu este corect ca jucătorul ,care în echipă execută lovitura de pedeapsă, să aibă nevoie să fie examinat / să primească 

îngrijiri şi să trebuiască să părăsească terenul de joc, nemaiputând să execute lovitura de pedeapsă. 

Text adăugat  Legea 5  

3. Atribuţii şi îndatoriri 

Accidentări 

• Unui jucător accidentat nu i se poate acorda asistenţă medicală pe terenul de joc, putând reintra pe teren numai după 

ce jocul a fost reluat  .Sunt permise excepţii de la cerinţa privind părăsirea terenului de joc numai în următoarele 

situaţii:  

• a fost acordată o lovitură de pedeapsă care va fi executată de jucătorul accidentat 



 

Legea 8  -   Începerea şi reluarea jocului 

Explicaţii 

Modificările recente ale legii au făcut lovitura de începere mai dinamică (de exemplu, se poate înscrie gol direct din 

lovitura de începere), motiv pentru care căpitanii echipelor care câştigă tragerea la sorţi prin aruncarea monedei aleg 

adesea executarea loviturii de începere și nu există nici un motiv de al lipsi de această posibiltate   . 

Text adăugat  Legea  8 

1. Lovitura de începere  - Procedura 

• Echipa care câştigă tragerea la sorţi prin aruncarea unei monede decide să aleagă poarta la care va ataca în prima 

repriză sau să execute lovitura de începere  

• în funcţie de alegerea de mai sus, echipei adverse îi revine lovitura de începere sau alegerea porţii la care va ataca în 

prima repriză  

• echipei care a ales poarta la care să atace în prima repriză îi revine lovitura de începere în a doua repriză. 

 



 

Legea -  8  + 9: 

Mingea de arbitru 
Videoclipul : executarea  controversată  a mingei de arbitru (Modrici și jucătorii echipei naționale a Turciei). 

 

Explicaţii 

 
Procedura actuală a mingii de arbitru duce de multe ori la o reluare „artificială” a jocului, care este „exploatată” 

inechitabil (de exemplu, printr-un şut în adâncime în terenul echipei adverse) sau la o confruntare agresivă.  

Prin returnarea mingii echipei care a jucat-o ultima dată se restituie ceea ce s-a „pierdut” în momentul opririi jocului, cu 

excepţia suprafeţei de pedeapsă, unde este mai simplu să i se returneze mingea portarului  echipei din apărare în cazul 

în care jocul a fost oprit : 

• mingea a fost în zona suprafeţei de pedeapsă sau 

• ultima atingere a mingii a avut loc în  limetele suprafeţei de pedeapsă 

 



 

În toate celelalte cazuri, mingea este aruncată la un jucător din echipa care a atins ultima dată mingea. 

Această distanță oferă jucătorului o anumită libertate de a juca mingea și este suficient pentru ca atunci când există o 

mingii de arbitru, nimeni nu va lupta pentru ea. 

Pentru a se preveni crearea unui avantaj incorect, toţi jucătorii ambelor echipe, cu excepţia celui care primeşte mingea, 

trebuie să se afle la o distanţă de minimum 4 m.                             Video (2 clipuri pe acest subiect). 

 

2. Mingea de arbitru  -  Procedura 

Mingea este lăsată să cadă în suprafaţa de pedeapsă, pentru portarul echipei aflate în apărare, dacă, în momentul opririi 

jocului:  

 mingea se afla în suprafaţa de pedeapsă sau  

• la ultima atingere mingea se afla în suprafaţa de pedeapsă  

• În orice altă situaţie, arbitrul lasă mingea să cadă pentru un jucător al echipei care a atins ultima mingea, în locul în care 

mingea a atins ultima dată un jucător, de o persoană străină sau, aşa cum se evidenţiază în Legea 9.1, un oficial de meci.  

• Toţi ceilalţi jucători (ai ambelor echipe) trebuie să rămână la o distanţă de minimum 4 m de minge până când aceasta se 

află în joc.  

Se consideră că mingea este în joc în momentul în care atinge solul. 

 



 

 

Legea - 9   Mingea în joc şi afară din joc 

Mingea de arbitru   

Explicaţii 

Poate fi foarte inechitabil ca o echipă să dobândească un avantaj sau să înscrie un gol ca urmare a faptului că mingea a 

atins un oficial de meci, în special pe arbitru :   

•  atinge un oficial de meci, rămâne în terenul de joc şi: 

• se schimbă echipa aflată în posesia mingii 

•  una din echipe începe un atac promiţător 

•  mingea intră direct în poartă 

În toate aceste situaţii, jocul se reia printr-o  minge de arbitru.          Video ( mingea a atins un oficial de mec). 



 

 

Text adăugat  în   Legea  9 

1. Mingea afară din joc 

Mingea este afară din joc când: 

• atinge un oficial de meci, rămâne în terenul de joc şi: 

• una din echipe începe un atac promiţător 

• mingea intră direct în poartă 

• se schimbă echipa aflată în posesia mingii 

În toate aceste situaţii, jocul se reia printr-o minge de arbitru , unde mingea  atinge un oficial de meci. 

2. Mingea în joc 

În orice alte cazuri, mingea este în joc inclusiv când atinge un oficial de meci şi ricoşează după ce a atins un oficial de 

meci, un stâlp al porţii, bara transversal sau un steag de la colţul terenului şi rămâne pe terenul de joc. 

 

 



 

Legea   10 

 

Lovituri de pedeapsă ( penalty ) executate după meci 

 

Explicaţii 

 

     Experimentul cu ordinea alternativă a „loviturilor de la punctul de pedeapsă”, cunoscut şi sub denumirea de „AB-BA”, 

nu s-a dovedit concludent - fotbalul trebuie să se remarce mai presus de toate datorită simplității sale - astfel încât  nu 

s-au făcut modificări în formatul tradițional "AB-AB" rămâne neschimbat. 

 

 

 



 

Legea   12 

Jucarea mingii cu mâna 

 

Text modificat 

Jucarea mingii cu mâna (henţ) reprezintă  este probabil cea mai "obscură" zonă a Regulilor jocului și această lipsă de 
claritate provoacă o mulțime de confuzie, inconsistență și contradicție. Acest lucru creează situații în care apărătorii 
încearcă adesea să-și ascundă mâinile în spatele lor în mod nefiresc. Video (repetarea videoclipului pe această temă). 

Regulile referitoare la "încălcări" și "ofsaid" au fost îmbunătățite prin trecerea accentului de la "intenție" (mentală) la 

"rezultat" (fizic); o schimbare similară a fost aplicată și în anumite situații de joc aleatoriu și când nu este clar dacă jocul 

a fost intenționat. 

Accentul este acum mai real. Jucătorii trebuie să înțeleagă că sunt "în pericol" de a fi pedepsiți atunci când mâna lor se 

află într-o anumită poziție. 

Conceptul poziției "naturale" a mâinii (care este foarte dificil de interpretat) a fost înlocuit de o judecată mai reală - 

poziția mâinii a făcut corpul "neobișnuit de mare", adică Are mâna efectul de a crea o "barieră" mai mare pentru 

mingea / adversar (dincolo de limitele "siluetei de joc" obișnuite)? 



 

 

 O mai mare claritate este prezentată în formularea altor situații în care mingea atinge mâna și aceasta este (sau poate 

fi) "accidentală / neintenționată": 

- având o mână mai mare decât înălțimea umărului, este rareori o poziție "naturală", cu excepția cazului în care se 

produce un joc deliberat de mână și jucătorul "riscă" atunci când mâna este în această poziție  

- este firesc ca un jucător să îşi plaseze braţul între corp şi sol pentru sprijin atunci când cade, dar prelungindu-și mîna 

pentru a mări dimensiunea corpului (barieră mai mare) nu este natural / corect și jucătorul "riscă", cănd joacă în așa 

mod 

- fotbalul nu acceptă: 

    -  înscrierea unui gol cu mâna/braţul (nici măcar accidental) 

  - când un jucător  dobândeşte posesia/controlul mingii cu mâna(chiar dacă întâmplător) şi obţine un avantaj 

important, de exemplu, înscriind un gol sau creând o ocazie de gol 

 

 

 



Text modificat      Legea   12 

1. Lovitura liberă directă – Jucarea mingii cu mâna 

Jucarea mingii cu mâna (henţ) reprezintă o acţiune deliberată a unui jucător de a atinge mingea cu mâna sau cu braţul. 

Se va ţine cont de următoarele elemente: 

• mişcarea mâinii către minge (nu a mingii către mână)    (Video , 2 clipuri ) 

o preia posesia/controlul mingii după ce aceasta i-a atins mâna/braţul şi apoi: 

o înscrie un gol în poarta echipei adverse    (Videoclip: MEX-ANG) 

o creează o ocazie de înscriere a unui gol (Video , 4 clipuri ) 

înscrie un gol în poarta echipei adverse direct cu mâna/braţul, chiar şi accidental, inclusiv în cazul portarului    

                                                                                                                                                                              (Videoclip: UVE-BAR)     

De regulă, se consideră că s-a comis o abatere atunci când un jucător: 

• atinge mingea cu mâna/braţul, dacă: 

o mâna/braţul a extins în mod nefiresc dimensiunile corpului jucătorului (Videoclip:  JPN-UZB) 

o mâna/braţul se află peste/dincolo de nivelul umărului (Videoclip: FRA-YEL, RUS-ESP,MEX-JAM,JAM-SALV),  

cu excepţia cazului în care jucătorul joacă în mod deliberat mingea care apoi îi atinge mâna/braţul (Videoclip: NED-SWE, 

NGA-ARG, AUS-SYR, ENG-ESP) 

Abaterile de mai sus sunt comise chiar dacă mingea atinge mâna/braţul unui  jucător venind din capul/corpul (inclusiv 

piciorul) unui alt jucător aflat în apropiere. 

 



 

 

În afara situaţiilor de mai sus, de regulă, nu se consideră că s-a comis o abatere  atunci când mingea atinge 

mâna/braţul unui jucător: 

• ricoşând direct din capul sau corpul (inclusiv piciorul) jucătorului respectiv (Видео UNAM-AME) 

ricoşând direct din capul sau corpul (inclusiv piciorul) unui alt jucător aflat în apropiere (Видео OMA-TKM) 

• mâna/braţul se află aproape de corp şi nu extind în mod nefiresc dimensiunile corpului jucătorului (Видео: Green-

Yell, QAT-LIB, KGZ-KOR, JAM-CAN, ROM-LIV) 

• dacă un jucător cade şi mâna/braţul său se află între corp şi sol pentru a susţine corpul, dar nu extinse lateral sau 

vertical, departe de corp. (Fig. + Video UAE-KGZ – nu este  încălcare  ) + Видео  (prelungirea mâinii - încălcarea) 

Acționând pe baza textului regulamentului 

Aprobarea modificărilor de mai sus a necesitat modificări ale celorlalte părți ale Regulilor (inclusiv Protocolul VAR), 

adică "joc intenționat  cu  mâna" a fost înlocuită cu " comite jucarea mingii cu mâna ": 

În regulile 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 și Protocolul VAR. 

 

 



 

 

Legea   12 

Întârzierea reluării jocului pentru arătarea unui cartonaş  

Explicaţii 

 

Uneori, un atac este oprit printr-o abatere care se sancţionează cu avertisment sau eliminare, iar echipa aflată în atac 

execută rapid o lovitură liberă prin care se reia atacul „pierdut”; este în mod clar „inechitabil” ca acest „nou” atac să fie 

oprit pentru a se arăta CG/CR. Totuşi, dacă arbitrul a distras atenţia echipei care a comis abaterea prin începerea 

procedurii de arătare a CG/CR, lovitura liberă executată rapid nu este permisă. În cazul unei abateri prin care se 

anulează o ocazie evidentă de a înscrie un gol, jucătorul este avertizat, dar nu eliminat, pentru că atacul a fost reluat (ca 

în cazul în care se aplică legea avantajului la o abatere prin care se anulează o ocazie evidentă de a înscrie un gol). 

                                                                                                                                                                                           (Видео: ENG-ITA) 



 

 

 

Text modificat      Legea   12 

 

3.  Sancţiuni  disciplinare 

 

Întârzierea reluării jocului pentru arătarea unui cartonaş  

Dacă arbitrul decide avertizarea sau eliminarea unui jucător, jocul nu trebuie reluat înainte de a fi aplicată sancţiunea 

CG\CR, cu excepţia cazului în care echipa împotriva căreia s-a comis abaterea execută rapid o lovitură liberă, are o 

ocazie clară de a înscrie un gol, iar arbitrul nu a început procedura de aplicare a sancţiunii disciplinare CG\CR. 

Sancţiunea se aplică la următoarea oprire a jocului; 

 Dacă abaterea anulează o ocazie evidentă a echipei adverse de a înscrie un gol DOGSO, jucătorul este avertizat CG. 

 

 



 

Legea    13 

Executarea loviturii libere directe( indirecte) de către echipa 

aflată în apărare din propria suprafaţă de pedeapsă 

Explicaţii 
Experimentul în cadrul căruia, la executarea loviturii libere de către echipa aflată în apărare din propria suprafaţă de 

pedeapsă, mingea este în joc din momentul în care a fost lovită cu piciorul, fără a trebui să părăsească suprafaţa de 

pedeapsă, a avut ca rezultat o reluare mai rapidă şi mai constructivă a jocului. Jucătorii echipei adverse trebuie să 

rămână în afara suprafeţei de pedeapsă şi la o distanţă de minimum 9,15 m până când mingea este în joc. Aceeaşi 

modificare a fost introdusă şi în cazul loviturii de poartă (a se vedea Legea 16). 

 

Text modificat    

2. Procedura 

Mingea: 

Este considerată în joc atunci când este lovită şi se mişcă în mod clar (restul este omis).  (Videoclip ) 



 

Legea    13 

 

Zidul    defensiv  

Video: 2 clipuri cu probleme la Cupa Mondială 2018 

Explicaţii 

Atacanţii care stau foarte aproape de „zidul” defensiv sau în interiorul acestuia la loviturile de pedeapsă provoacă 

adesea probleme de gestionare şi pierderi de timp. Nu există nicio justificare tactică legitimă pentru prezenţa în „zid” a 

jucătorilor echipei care atacă, iar această prezenţă este împotriva spiritului jocului şi dăunează de multe ori imaginii 

jocului. 

Dacă la executarea unei lovituri libere un jucător al echipei aflate în atac se găseşte la mai puţin de 1 m de „zidul” 

format de minimum trei jucători ai echipei  aflate în apărare, se acordă lovitură liberă indirectă. 

Confirmarea reluării jocului atunci când un jucător al echipei aflate în atac nu respectă distanţa de minimum 1 m faţă de 

„zid”.                                                                                                                                                                                         2  fоtо 



 

 

 

Text modificat      Legea   13 

2. Procedura 

Dacă minimum trei jucători ai echipei aflate în apărare formează un „zid”, toţi jucătorii echipei aflate în atac trebuie să 

rămână la cel puţin 1 m distanţă de „zid”până când minea este în joc. 

 

2. Abateri şi sancţiuni  

(după primul paragraf) 

 

Dacă la executarea unei lovituri libere un jucător al echipei aflate în atac se  găseşte la mai puţin de 1 m de „zidul” 

format de minimum trei jucători ai echipei  aflate în apărare, se acordă lovitură liberă indirectă. 

 



 

Legea   14 

Lovituri de pedeapsă ( penalty ) - eșirea portarului 
2 fotografii, cum nu poate sta  portarul 

Explicaţii  
Cerința ca portarul să aibă doar un picior (și nu două), atingând linia  poarîii (sau, dacă a efetat o săritură în aer, în 

funcție de linia de poartă), atunci când se îndepleește o lovitură de la 11 metri, este o abordare mai practică, deoarece 

arbitrului îi este mai ușor să vedă când ambele picioare nu sunt pe linie, această modificare va putea fi  monitorizată, de 

asemenea de VAR. 

Având în vedere că executantul poate ezita în alergare, este rezonabil  ca portarul să anticipeze lovitura și să facă un pas 

înainte. 

Portarul nu poate sta în spatele liniei porții. 

Text modificat    

1. Procedura 

În momentul în care mingea este lovită de executant cu piciorul, portarul echipei aflate în apărare trebuie să aibă cel 

puţin un picior care să atingă linia porţii sau să fie aliniat la aceasta.   Video . 



 

 

 

Legea   16 

Lovitura de poartă 

Explicaţii  

Experimentul în cadrul căruia, la executarea loviturii de poartă, mingea este în joc din momentul în care a fost lovită cu 

piciorul, fără a trebui să părăsească suprafaţa de pedeapsă avut ca rezultat o reluare mai rapidă şi mai 

constructivă/dinamică a jocului. S-a redus timpul „pierdut/irosit”, inclusiv prin stoparea tacticii tragerii de 

timp atunci când un jucător al echipei aflate în apărare joacă în mod deliberat mingea înainte ca aceasta să iasă din 

suprafaţa de pedeapsă, ştiind că astfel lovitura de poartă va fi repetată. Jucătorii echipei adverse trebuie să rămână în 

afara suprafeţei de pedeapsă până când mingea este în joc. 

Dacă, în momentul executării unei lovituri de poartă, în suprafaţa de pedeapsă se află jucători ai echipei adverse, pentru 

că nu au avut timp să o părăsească, arbitrul lasă jocul să continue. Dacă un jucător al echipei adverse care se află în 

suprafaţa de pedeapsă (...), atinge mingea sau participă la disputa pentru minge înainte ca aceasta să fie în joc, se 

repetă lovitura de poartă.                                                                  Videoclip  (ENG – ESP) 



 

 

Text modificat   Legea    16 

 

1. Procedura 

 

Se consideră că mingea este în joc în momentul în care este lovită şi se mişcă în mod clar 

1. . Abateri şi sancţiuni 

(…)  

Dacă, în momentul executării unei lovituri de poartă, în suprafaţa de pedeapsă se află jucători ai echipei adverse, pentru 

că nu au avut timp să o părăsească, arbitrul lasă jocul să continue.  

 

Dacă un jucător al echipei adverse care se află în suprafaţa de pedeapsă (...), atinge mingea sau participă la disputa 

pentru minge înainte ca aceasta să fie în joc, se repetă lovitura de poartă. 

 



 

Legile  jocului      2019/20 
 Modificări şi clarificări suplimentare la Legile jocului 2019/20 

Legea   4  
Echipamentul jucătorilor 

Explicaţii  
În zilele noastre, producătorii fabrică bluze termice cu model, ale căror mâneci sunt identice cu mânecile tricoului 
principal. Ele trebuie permise, întrucât îi ajută pe  oficialii de meci în luarea deciziilor. (ca exemplu, jucarea mingii cu 
mâna). 

Text  adăugat  
  

2.  Culorile 
 

Bluzele termice trebuie să aibă: 

 

• o singură culoare, care să fie aceeaşi cu culoarea dominantă a mânecilor  tricoului  sau 

• un model / culori care să le replice exact pe cele ale mânecilor tricoului 

 



 

 

Legea    5 

Atribuţii şi îndatoriri  

 

Explicaţii 

• Cuvântul „încheiat” nu este uşor de tradus. „ a fluierat sfârşitul ” este mai potrivit. 
 
• Dacă, la sfârşitul unei reprize, arbitrul merge în ( RRA ) sau pentru a le spune jucătorilor să revină pe terenul de 
joc, o „analiză” sau o decizie pot fi modificată, dacă abaterea a fost comisă înainte de sfârşitul reprizei. 
 
• Uneori, un oficial de meci semnalizează/comunică o abatere care se sancţionează cu CG/CR (de exemplu, 
semnalizarea de către arbitrul asistent a unui comportament violent fără minge), dar arbitrul nu vede 
semnalizarea / nu aude comunicarea decât după reluarea jocului. Arbitrul poate încă să aplice sancţiunea 
disciplinară corespunzătoare, dar reluarea jocului asociată cu abaterea nu se aplică. 
 
 



 

 

Text modificat   Legea    5 

1.Decizia  arbitrului 

Arbitrul nu poate reveni asupra unei decizii de reluare a jocului dacă îşi dă seama că aceasta este incorectă sau în urma 

informaţiilor primite de la un alt oficial de meci, dacă jocul a fost reluat sau arbitrul a fluierat sfârşitul primei sau celei 

de a doua reprize (inclusiv prelungiri) şi a părăsit terenul de joc sau a încheiat meciul. Totuşi, dacă la sfârşitul reprizei 

arbitrul părăseşte terenul de joc pentru a merge în zona de analiză video pentru arbitri (RRA) sau pentru a le cere 

jucătorilor să revină pe terenul de joc, acest lucru nu împiedică modificarea unei decizii luate cu privire la un incident 

care s-a produs înainte de încheierea reprizei. 

Cu excepţia celor prevăzute de legea 12.3 şi de protocolul VAR, o sancţiunedisciplinară poate fi aplicată după reluarea 

jocului numai dacă un alt oficial de meci a identificat o abatere şi a încercat să i-o comunice arbitrului înainte de 

reluarea jocului.  Reluarea jocului asociată sancţiunii nu se ia în considerare. 

 

 



 

Legea     7 

            Pauzele  „de răcorire”  și  „de hidratare”  

Explicaţii 
În interesul siguranţei jucătorilor, regulamentul competiţiei poate permite, în anumite condiţii meteorologice (de 

exemplu, umiditate şi temperatură ridicate), pauze „de răcorire” (între nouăzeci de secunde şi trei minute), pentru a se 

putea reduce temperatura corpului; acestea diferă de pauzele „de hidratare” (de maximum un minut) al căror scop este 

rehidratarea . 

  Regulamentele  de competiţiei sînt în dret de a concretiza  care pauze „de răcorire”  ori  „de hidratare” sunt  permise .   

 

Text modificat    

1. Prelungiri pentru timpul pierdut 

Arbitrul acordă prelungiri la sfârşitul fiecărei reprize pentru timpul pierdut în repriza respectivă pentru:  

• Oprirea jocului din motive de natură medicală permisă de regulamentul competiţiei, de exemplu, pentru 

pauze de „hidratare” (maximum un minut) şi pauze de „răcorire” (între 90 de secunde şi 3 minute)  

 

 



 

Legea     12 

Jucarea mingii cu mâna 

Explicaţii 

O formulare mai clară care să confirme că portarul nu poate fi sancţionat cu CG/CR  pentru jocul neautorizat cu mână în 

propria zonă de penalizare. 

Text modificat    

2. lovitură liberă directă – jucarea mingei cu mâna 

Portarul se supune aceloraşi restricţii referitoare la jucarea mingii cu mâna ca şi ceilalţi jucători atunci când se află în 

afara suprafeţei de pedeapsă. Portarii nu pot juca mingea cu mâna în interiorul propriei suprafeţe de pedeapsă 

atunci când o primesc dintr-o pasă sau aruncare de la margine deliberată a unui coechipier sau după ce au lăsat mingea 

din mână. Dacă fac acest lucru, se acordă o lovitură liberă indirectă, dar nu se aplică nicio sancţiune disciplinară pentru 

această abatere sau pentru alt joc neregulamentar cu mâna, chiar dacă prin acţiunea respectivă se opreşte un atac 

promiţător ori se respinge un gol sau o ocazie de gol evidentă. 

    Dacă portarul joacă mingea cu mâna în interiorul suprafeţei sale de pedeapsă într-o situaţie în care nu îi este permis 

acest lucru, se acordă o lovitură liberă indirectă, dar nu se aplică nicio sancţiune disciplinară. 

 



 

 

2 clipuri video (AEK-NRA, TOL-NEC) – vedeți textul de mai jos : dacă numai portarul ... 

 

3.  lovitură liberă indirectă 

 

Se acordă lovitură liberă indirectă dacă portarul comite una din abaterile de mai jos în interiorul suprafeţei de pedeapsă 

proprii: 

• se află în posesia mingii şi ţine mingea în mâini mai mult de şase secunde înainte de a-i da drumul 

• atinge mingea cu mâinile după ce i-a dat drumul şi înainte de a fi atinsă de alt jucător 

• atinge mingea cu mâna , cu excepţia cazului în care în mod clar a lovit-o sau a încercat să o lovească cu piciorul pentru 

a o repune în joc, după ce: 

o i-a fost trimisă intenţionat cu piciorul de un coechipier 

o a primit-o direct dintr-o aruncare de la margine efectuată de un coechipier. 

 

 



 

 

 

Manifestări neregulamentare la înscrierea unui gol 

Explicaţii 

Avertismentele pentru manifestările de bucurie neregulamentare la înscrierea unui gol se aplică şi dacă golul a fost 
anulat, pentru că impactul (în ceea ce priveşte siguranţa, imaginea jocului etc.) este acelaşi ca şi când golul ar fi fost 
acordat. 

Text modificat    

3. .  Sancţiuni  disciplinare 

Manifestările de bucurie la înscrierea unui gol 
 
Un jucător trebuie avertizat, chiar dacă golul este anulat, dacă: 

         • escaladează gardul care împrejmuieşte terenul 

 



 

 

Abaterile verbale  

Explicaţii 

 

Toate abaterile verbale se penalizează cu lovitură liberă indirectă.  

 

Text modificat    

1.  Reluarea jocului după faulturi şi comportament nesportiv 

Dacă mingea este în joc şi un jucător comite o abatere fizică pe terenul de joc împotriva: 

             • unui adversar - lovitură liberă indirectă sau directă sau lovitură de pedeapsă 

           • unui coechipier, jucător înlocuitor, jucător înlocuit sau jucător eliminat, oficial al echipei sau oficial de meci -   

               lovitură liberă directă sau lovitură de pedeapsă 

           • orice altă persoană – minge de arbitru. 

Toate abaterile verbale se penalizează cu lovitură liberă indirectă. 



 

 

 

Trimiterea unui obiect, prin lovirea cu picioru , în teren 

Explicaţii 

Trimiterea unui obiect, prin lovirea cu picioru în teren, pentru a împiedica jocului, arbitrilor, jucător înlocuitor ale 

echipei adverse, persoanelor oficiale  etc. este pedepsit în același mod ca aruncarea obiectelor, pentru că are aceeași 

influență neloială.  

 

Text modificat      Legea   12 

 

4. Reluarea jocului după faulturi şi comportament nesportiv 

Dacă un jucător care se  află pe terenul de joc sau în afara acestuia aruncă sau loveşte cu piciorul un obiect (altul decât 

mingea de meci) către un jucător advers, sau aruncă ori loveşte cu piciorul un obiect (inclusiv o minge) către un jucător, 

jucător înlocuitor, jucător înlocuit sau eliminat, sau oficial al echipei adverse, sau un oficial de meci ori spre mingea de 

meci, jocul se reia printr-o lovitură liberă directă (...) 



 

 

Explicaţii 

 

Clarificarea faptului că abaterea trebuie să fie comisă de către un jucător împotriva unui coechipier sau a unui oficial, 

jucător înlocuitor etc. al propriei echipe pentru a se acorda o lovitură liberă indirectă. 

Text modificat      Legea   12 

 

4. Reluarea jocului după faulturi şi comportament nesportiv 

 

În cazul comiterii unei abateri în afara terenului de joc de către un jucător împotriva unui jucător, jucător înlocuitor, 

jucător înlocuit sau oficial al propriei  echipe, jocul se reia cu o lovitură liberă indirectă de pe linia terenului cea mai 

apropiată de locul unde a fost comisă abaterea. 

 



 

Legea     13 

Faulturi comise în afara terenului 

Explicaţii 

  Se explică faptul că pentru un fault comis în afara terenului, se acordă o lovitură liberă directă de pe linia terenului 

cea mai apropiată de locul unde a fost comisă abaterea; lovitură  de pedeapsă(penalty) se acordă dacă acest punct este 

situat în limetele suprafeții de pedeapsă a echipei care a admis  încălcarea .  

 

Text modificat       

2.  Procedura 

Loviturile libere directe / indirecte  atribuite pentru astfel de încălcări ca intrarea jucătorului în teren sau părăsirea 

terenului fără permisiune se efectuează din locul în care a fost mingea în momentul opririi jocului. Cu toate acestea, 

dacă un jucător comite un fault  în afara terenului, se acordă o lovitură liberă directă / indirectă  de pe linia terenului cea 

mai apropiată de locul unde a fost comisă abaterea; la faulturile comise , pentru  care se acordă o lovitură liberă directă , 

se acordă o lovitură  de pedeapsă(penalty) , dacă încâlcarea a avut loc în limetele suprafeții de pedeapsă  



 

Legea     14 

Lovitura  de pedeapsă(penalty) – poarta și plasele 

Explicaţii 

Arbitrul nu trebuie să semnalizeze executarea loviturii de pedeapsă dacă portarul atinge stâlpii porţii, bara transversală 

sau plasa ori dacă aceste elemente se mişcă, de exemplu, ca urmare a faptului că portarul le-a lovit cu piciorul sau le-a 

clătinat.  

Text modificat       

1. Procedura 

Mingea trebuie să fie statică pe punctul de pedeapsă, iar stâlpii porţii, bara transversală şi plasa nu trebuie să se mişte. 

(...)  

Portarul echipei în apărare trebuie să rămână pe linia porţii, cu faţa la executant, între stâlpii porţii, fără să atingă stâlpii 

porţii, bara transversală sau plasa, până la lovirea mingii. 



 

 

 

Abaterile admise la executare a unei lovituri de pedeapsă, 

când lovitura nu a fost executată 

Explicaţii 

Dacă se produce o abatere după ce arbitrul a dat semnalul de executare a loviturii de pedeapsă (penalty), dar lovitura 

nu a fost executată, lovitura de pedeapsă (penalty) nu poate  fi anulată . Se pot aplica, însă, măsurile disciplinare CG/CR  

necesare . 

 

Text modificat      Legea     14 

2. Abateri şi sancţiuni 

După ce arbitrul a dat semnalul de executare a unei lovituri de pedeapsă, aceasta trebuie executată; dacă lovitura de 

pedeapsă nu este executată, arbitrul poate aplica măsuri disciplinare înainte de a da din nou semnalul de executare a 

loviturii de pedeapsă. 



 

 

Legea     15 

Aruncarea de la margine   

 

Explicaţii 

Această regulă acoperă situaţiile în care un jucător execută aruncarea de la margine de la o oarecare distanţă faţă de 

linia de margine. 

Text modificat  

1. Procedura 

Toţi adversarii trebuie să fie poziţionaţi la o distanţă de minimum 2 m (2 yds) de locul de unde se execută de pe linia de 

margine de unde urmează să se execute aruncarea de la margine. 



 

Protocolul VAR 

     Flag de întârziere (la meciurile cu VAR) 

Explicaţii 

Clarificarea situatiei  în care arbitrul asistent trebuie sa ridice fanionul „întârziat”pentru o decizie în cazurile la limită .  

Text modificat  

1.  Procedura  

Soluție initială 

În cazul în care un arbitru asistent întârzie ridicarea fanionului pentru semnalizarea unei abateri, acesta trebuie sa ridice 

fanionul daca echipa aflata în atac înscrie un gol, primeste o lovitura de pedeapsa (penalty) , lovitura de pedeapsa , 

lovitura libera, lovitura de colt sau aruncare de la margine ori pastreaza posesia mingii dupa încheierea atacului initial; 

în toate celelalte situatii, arbitrul asistent trebuie sa decida daca sa ridice sau nu fanionul , în functie de cerintele jocului 


