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Po prvnich zkuŠenostech se změnami v pravidlech 13 Volné kopy a v pravidle 16 Kop od branky upřesnil Meziná_
rodní yýbor pro pravidla fotbalu (lFAB)je;ich výklad'

KoP oD BRANKY A VoLNÝ KoP z VLASTNíHo PoKuTovÉHo ÚzEMÍ

'l. Brankář (nebo hráč provádějící kop) kopne míč nebo ho nohou nadzvedne směrem ke spoluhráči a ten
ho odehraje hlavou nebo hrudníkem zpět brankáři

Jedná se o nepovolený způsob rozehráni kopu od branky. Pokud se tak stane, přeruši rozhodči hru a nechá
kop od branky opakovat. osobní trest rozhodČí neuděli' Kdyby ale stejný hráČ přestupek opakoval, napomene
ho rozhodčí za nesportovni chováni,

JestliŽe by v uvedeném případě hráč zahrál míč zpět svému brankáň nohou, jedná se o nepovolenou zpětnou
přihrávku brankáň, po které se brankář nesmí miče dotknout rukou.

2. Hráči soupeřevpokutovém území

Pravid|a 13 i pravidlo 16 vyŽadují, aby všichní hráči soupeřova druŽstva zůstali mimo pokutové územi, dokud
kop nebude proveden. Trestní ustanovení k tomu říká, Že pokud soupeř uvnitř pokutového území zůstane ne_

bo do pokutového územi vstoupi před provedenim kopu a míčem zahraje nebo se pokusí míČem zahrát, bude
se kop opakovat.

Pravidlo 13 i pravidlo 16 ale nyní povolují 
"rychlé" 

provedení kopu s tím' Že pokud se některyi hráč soupeře
v pokutovém území před provedenim kopu nachází, protoŽe neměl čas ho opustit, nechá rozhodČí pokraÓovat

ve h ře.

V praxi mohou nastat tyto případy.

Bráníci druŽstvo hodlá kop provést rvchle a proto nečeká, aŽ hráč soupeře opustÍ pokutové Ůzemí

Hráč soupeře nesmí ovlivnit nebo bránit provedení kopu, ale jakmile míČ bude ve hře, smí mičem hrát' To je
povoleno proto, Že bránící druŽstvo se snaŽí rychlým provedením kopu ziskat hemí výhodu, a kdyŽ se mu to

nepodaří, neni zde pravidlo od toho, aby ho před moŽnými důsledky,,ochránilo'''

Hráč soupeře záměrně zůstane uvnitř ookutového území nebo vstoupí do pokutového Území přď provedením

kopu

HráČ soupeře kalkuluje s tím, Že se mu podaří ziskat hemí výhodu; tim ale záměmě porušuje pravidlo, které
mu ukládá' aby před provedením kopu opustil pokutové území'

JestliŽe tedy hráč záměmě zůstal v pokutovém Území nebo do něj vstoupil dříve, neŽ mič byl ve hře, přeruší

rozhodčí hru a nechá kop opakovat' osobní tresl rozhodči provinivšímu se hráČi neudělí' Kdyby ale tento hráč
přestupek opakoval, napomene ho rozhodčí za nesportovní chování'

Praha, 12.8,2019

lng' Jan Hora, Pravidlová komise FAČR
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