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Stimați participanți, 

Urmare a unui număr tot mai mare de situații ce implică jucători aflați în 

poziție de ofsaid, care urmează să fie sancționați atunci când primesc 

mingea care este atinsă de un adversar, IFAB și FIFA, după mai multe 

discuții cu părțile implicate, au decis să ofere această clarificare ale 

instrucțiunilor pentru a se face diferența între “jucarea mingii în mod 

deliberat” (deliberate play) și “devierea mingii” (deflection). 

 

Partea relevantă a Legii 11 stabilește faptul că: 

 2. Situații considerate abateri 

Un jucător care se află în poziție de ofsaid în momentul în care 

mingea este jucată sau atinsă de un coechipier este sancționat 

numai când ia parte în mod activ la joc: 

(...) 

- obținând un avantaj prin jucarea mingii sau intervenția asupra 

unui adversar când mingea: 

• a ricoșat sau a fost deviată din stâlpul porții, bara 

transversală, un oficial de meci sau un adversar 

(...) 

Dacă un jucător în poziție de ofsaid primește mingea de la un 

adversar care joacă în mod deliberat mingea, inclusiv cu mâna, 

nu se consideră că a obținut un avantaj din această poziție, decât 

dacă un adversar a respins în mod deliberat mingea, împiedicând 

înscrierea unui gol. 

 

 



Nu se impune o modificare a Legii 11, însă pentru a veni în sprijinul 

fotbalului, instrucțiunile care ne explică diferența dintre “jucarea mingii 

în mod deliberat” și “devierea mingii” sunt clarificate după cum 

urmează: 

 

“Jucarea mingii în mod deliberat” apare atunci când jucătorul are 

controlul mingii și are posibilitatea să: 

• paseze mingea unui coechipier sau 

• să intre în posesia mingii sau 

• să respingă mingea (de ex: prin lovirea mingii cu 

piciorul sau capul). 

Chiar dacă pasarea mingii, încercarea de a intra in posesia acesteia sau 

respingerea mingii de către jucătorul care are controlul mingii este 

făcută greșit, se consideră în continuare faptul că jucătorul respectiv a 

“jucat mingea în mod deliberat”. 

 

Următoarele criterii ar trebui folosite, ca fiind cele mai potrivite, atunci 

când discutăm despre faptul că un jucător are controlul mingii și “joacă 

mingea în mod deliberat”: 

• mingea vine de la distanță iar jucătorul are o viziune clară asupra 

acesteia; 

• mingea nu avea viteză; 

• direcția mingii este clară (nu este o minge neașteptată); 

• jucătorul are timpul necesar să-și coordoneze mișcările corpului, 

de exemplu: mișcarea sau săritura sa nu a fost una instinctivă; 

• o minge este mai ușor de jucat la nivelul solului, decât în aer. 

Am fi recunoscători dacă aceste clarificări ale instrucțiunilor privind 

“jucarea mingii în mod deliberat”, ce nu constituie o schimbare a Legii, 

să fie puse la dispoziția arbitrilor și a tuturor participanților la jocul de 



fotbal. Clipuri care prezintă situații de “jucare a mingii în mod deliberat” 

și de “deviere a mingii (situații în care jucarea mingii nu a avut loc în 

mod deliberat)” pot fi găsite accesând următorul link: 

https://red.fifa.com/play/collection/13010/Law11-

Offside:deliberateplayanddeflection?cId=16&itemId=12995 

Vă mulțumim pentru atenție și nu ezitați să ne contactați dacă aveți 

întrebări. 

Cu respect, 

IFAB 

Lukas Brud 

Secretar 

 

Cc: FIFA 
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