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În continuare, este prezentat un rezumat al principalelor modificări/clarificări. 
 
Toate Legile 

• S-a înlocuit „încălcare/a încălca” etc. cu „abatere/a comite o abatere” etc. 
 
Legea 01 – Terenul de joc 

• Pentru realizarea marcajelor de pe terenurile de joc naturale se poate folosi material 
artificial din care sunt confecţionate terenurile de joc sintetice, în măsura în care acest lucru 
nu este periculos.  
 
Legea 03 – Jucătorii 

• Asociaţiile naţionale pot permite efectuarea a maximum cinci înlocuiri (cu excepţia 
nivelului competiţional superior).  
• Asociaţiile naţionale pot permite reintroducerea pe teren a jucătorilor înlocuiţi la 
competiţiile de tineret, veterani şi pentru persoanele cu dizabilităţi.  
• S-a optat pentru o formulare mai clară a prevederilor referitoare la procedura de înlocuire.  
• Efectuarea unei înlocuiri în pauza dintre reprize fără informarea arbitrului nu reprezintă o 
abatere sancţionată cu avertisment (CG).  
• Înlocuirea portarului în pauza dintre reprize nu reprezintă o abatere sancţionată cu 
avertisment (CG). 
• Intrarea unui jucător pe terenul de joc fără permisiunea arbitrului (dacă aceasta este 
necesară) şi intervenţia acestuia în joc se sancţionează cu o lovitură liberă directă. 
• Înscrierea unui gol de către una din echipe, în condiţiile în care se află o persoană în plus pe 
terenul de joc, se sancţionează cu o lovitură liberă directă. 
Legea 04 – Echipamentul jucătorilor 

• Şepcile portarilor nu fac obiectul restricţiilor referitoare la echipamentul pentru cap.  
• Jucătorilor nu li se permite să poarte/utilizeze echipamente electronice sau de comunicare, 
cu excepţia echipamentelor electronice de monitorizare a performanţei (EPTS); stafful 
tehnic poate utiliza echipamente de comunicare numai în situaţii în care siguranţa/starea de 
bine a jucătorilor impun acest lucru.  
• Toate echipamentele EPTS trebuie să aibă un marcaj atestând îndeplinirea cerinţelor 
minime de siguranţă prevăzute de standardul aplicabil. 
 
Legea 05 – Arbitrul 

• Se introduce o prevedere importantă care stipulează că deciziile oficialilor de meci trebuie 
întotdeauna respectate.  
• Asociaţiile naţionale pot permite eliminări temporare pentru unele/toate abaterile pasibile 
de sancţionarea cu avertisment (CG) la competiţiile de tineret, veterani, pentru persoanele 
cu dizabilităţi şi în fotbalul de bază (vor fi publicate instrucţiuni pentru ambele sisteme). 
• Un oficial al echipei care face parte din personalul medical şi este vinovat de o abatere 
pasibilă de sancţionarea cu excluderea din suprafaţa tehnică poate rămâne/acorda asistenţă 
medicală jucătorilor în cazul în care echipa nu are alt personal medical.  
 
Legea 07 – Durata meciului 

• Între reprizele de prelungiri este permisă o scurtă pauză de hidratare. 
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Legea 08 – Începerea şi reluarea jocului 

• Executantul loviturii de începere se poate afla în jumătatea adversă de teren.  
 
Legea 10 – Stabilirea rezultatului meciului (titlu nou) 

• Prelungirile trebuie să constea în două reprize egale, de maximum 15 minute fiecare.  
• Loviturile de departajare de la 11 m  

• S-a corectat formularea textului referitor la un portar care nu poate continua jocul.  
• Portarul poate fi înlocuit de un jucător exclus, chiar dacă echipa şi-a utilizat toate 

înlocuirile permise. 
• Executantul nu poate juca din nou mingea.  
• Dacă portarul comite o abatere, iar lovitura trebuie repetată, acesta trebuie 

avertizat (CG). 
• Dacă executantul comite o abatere, lovitura este înregistrată ca ratată.• Dacă 

portarul şi executantul comit o abatere în acelaşi timp: 
– dacă nu se înscrie un gol, lovitura este repetată, iar ambii jucători sunt 

avertizaţi (CG) 
– dacă se înscrie un gol, executantul este avertizat (CG), iar lovitura este 

înregistrată ca ratată. 
 
 
 
 
 

 
Legea 11 – Ofsaidul 

• Un jucător aflat în ofsaid poate fi sancţionat dacă mingea ricoşează/este deviată de un 
oficial de meci.  
• Se adaugă „încearcă să” la definiţia „respingerii”.  
• Instrucţiuni referitoare la ofsaid: 

• Un jucător în poziţie de ofsaid care împiedică un adversar trebuie sancţionat. 
• Un jucător în poziţie de ofsaid este faultat înainte de a se afla în ofsaid 
– se sancţionează faultul. 
• Un jucător în poziţie de ofsaid este faultat după ce este deja în ofsaid 
– se sancţionează ofsaidul. 

 
Legea 12 – Faulturi şi comportament nesportiv 

• Abaterile verbale (de limbaj) se sancţionează cu lovitură liberă indirectă. 
• Dacă se acordă avantaj în cazul comiterii unei abateri care se sancţionează cu eliminare 
(CR), iar jucătorul comite o altă abatere, abaterea respectivă trebuie sancţionată.  
• Un jucător care „opreşte un atac promiţător” în suprafaţa de pedeapsă nu este avertizat 
(CG) dacă abaterea s-a produs ca urmare a unei încercări de a juca mingea.  
• Se adaugă la lista situaţiilor pasibile de avertisment (CG) „împiedicarea unei ocazii clare de 
înscriere a unui gol” în suprafaţa de pedeapsă dacă abaterea este comisă ca urmare a unei 
încercări de a juca mingea. 
• Se acordă avertisment (CG) pentru manifestările de bucurie la înscrierea unui gol care 
creează probleme de siguranţă/securitate.  



 
 

The International Football Association Board       4 

 

• Dacă jucătorul se deplasează în diagonală pentru a trece de ultimul jucător din 
apărare/portar, se consideră că aceasta este o situaţie de „împiedicare a unei ocazii clare de 
înscriere a unui gol”.  
• S-a optat pentru o formulare mai clară referitoare la împiedicarea unei ocazii clare de 
înscriere a unui gol în situaţia unei abateri comise în suprafaţa de pedeapsă ca urmare a unei 
încercări de a juca mingea. 
• Intrarea pe terenul de joc fără permisiune şi împiedicarea înscrierii unui gol sau a unei 
ocazii clare de înscriere a unui gol se sancţionează cu eliminare. 
• Comiterea unei abateri în afara terenului de joc de un jucător/împotriva unui jucător, în 
care este implicat un jucător/jucător înlocuitor/oficial al echipei adverse (sau o abatere 
împotriva unui oficial de meci) este sancţionată cu lovitură liberă de pe linia terenului, dacă 
mingea este în joc. 
 
• Se acordă lovitură liberă directă pentru aruncarea sau lovirea cu piciorul şi proiectarea 
mingii/unui obiect pe terenul de joc pentru a interveni în joc/asupra cuiva.  
• Se acordă lovitură liberă directă de pe linia terenului pentru aruncarea sau lovirea cu 
piciorul a mingii/unui obiect către cineva din afara terenului.  
 
Legea 13 – Loviturile libere 

• Un jucător al echipei adverse, care se află sau pătrunde în suprafaţa de pedeapsă înainte ca 
mingea să fie în joc, nu poate juca mingea sau participa la disputa pentru minge înainte ca 
aceasta să fie atinsă de un alt jucător.  
 
Legea 14 – Lovitura de pedeapsă 

• Executantul trebuie să fie clar identificat. 
• Dacă portarul şi executantul comit o abatere în acelaşi timp:  

• dacă nu se înscrie gol, lovitura este repetată şi ambii jucători sunt avertizaţi (CG)  
• dacă se înscrie gol, executantul este avertizat (CG), iar lovitura este înregistrată ca 

ratată (a se vedea Legea 10). 
• În caz de intervenţie a unei persoane străine, se poate acorda gol dacă mingea intră în 
poartă.  
 
Legea 16 – Lovitura de poartă 

• Un jucător al echipei în atac care intră în suprafaţa de pedeapsă nu poate juca mingea sau 
participa la disputa pentru minge înainte ca aceasta să fie atinsă de un alt jucător. 
 
 
 


