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IFAB´s decision on 2 March, 2013:
Interfering with an opponent…



IFAB´s decision on 2 March, 2013: „Gaining advantage…“



Rozhodnutí IFAB z 2.března 2013:  „Ovlivňovat soupeře …“

Současný text: Nový text (platný od 1.7.2013):

Definice
(………..)

Hráč
• ovlivňuje hru tím, že zahraje 

nebo se dotkne míče, který mu 
přihrál nebo kterého se dotkl 
jeho spoluhráč

• ovlivňuje protihráče tak, že 
soupeři vezme nebo omezí jeho 
možnost hrát míčem tím, že mu 
brání ve výhledu 

Definice
(………..)

Hráč
• ovlivňuje hru tím, že zahraje 

nebo se dotkne míče, který mu 
přihrál nebo kterého se dotkl 
jeho spoluhráč

• ovlivňuje protihráče tak, že 
soupeři vezme nebo omezí jeho 
možnost hrát míčem tím, že mu 
brání ve výhledu nebo tím, že 
se soupeřem svede souboj o 
míč 



Rozhodnutí IFAB z 2.března 2013:      „Získávat výhodu …“

Současný text : Nový text (platný od 1.7.2013):
Definice
(………..)
Hráč
• …..
• …..
• získává ze svého postavení výhodu tím, že 

v ofsajdové pozici zahraje míčem, který se 
k němu odrazil od tyče nebo břevna, nebo 
v ofsajdové pozici hraje míčem, který se 
odrazil od hráče soupeře

Definice
(………..)
Hráč
• …..
• …..
• získává ze svého postavení výhodu tím, že 

v ofsajdové pozici zahraje míčem, který
i )   se k němu odrazil nebo byl odkloněn

(tečován) od tyče nebo břevna,
nebo hráče soupeře,

ii )  se k němu odrazil, byl tečován nebo
zahrán hráčem soupeře při  úmyslném
obraném zákroku.

Získá-li hráč v ofsajdové pozici míč od 
soupeřova hráče, který úmyslně (vědomě, 
kontrolovaně) zahraje míč (vyjma 
obranného zákroku), není považován za 
hráče, který „získal výhodu“. 



Klíčové pojmy:

• Svést se soupeřem souboj 
o míč

• Odražení a odklonění 
(tečování) míče

• Vědomé (úmyslné) 
zahrání míčem

• Úmyslný obranný zákrok
(brankáře nebo hráče)



Svést se soupeřem souboj o míč

Pojem „svést se soupeřem souboj o míč“ znamená více 
než jen „udělat gesto nebo pohyb, který podle názoru 
rozhodčího klame nebo ruší soupeře“.

Aby hráč mohl „se soupeřem svést souboj o míč“ je nyní  
požadováno:

� fyzický zásah (bránění, překážení)

� být v herní vzdálenosti (cca 1-1,5 metru)



Odražení míče

Míč se odrazí (je odražený), pokud:

� hráč je nehybný (stojí nehybně v klidu)

� míč se vrací do směru, ze kterého (odkud) přišel



Odklon (tečování) míče, tečovaná střela

Míč je tečován, když změní směr a hráč:

� se nepohybuje k míči

� vidí, nalezne (potká) míč, pohybující se (přicházející) k 
němu a pokusí se jím hrát  

� vytváří překážku (volný kop nebo střela)



Vědomé (úmyslné) hraní míčem

Tím je myšleno úmyslné jednání hráče.

Pro určení, že míč je hrán úmyslně (vědomě):

� zjevný (jasný) pohyb hráče směrem k míči

� není rozhodující „kvalita“ takového zákroku (zahrání 
míče)



Lze považovat za vyražení, tečování míče, pokud brankář 
jde proti míči?

Platí to stejně i pro hráče (z pole)?

Úmyslný (vědomý) obranný zákrok (zachycení míče):

� „zachycením“ se rozumí „zabránění ve vstřelení branky“

�učiněný kterýmkoliv hráčem

Vědomý (úmyslný) obranný zákrok



Vědomý (úmyslný) obranný zákrokVědomý (úmyslný) obranný zákrok



Vědomý (úmyslný) obranný zákrok



KLIPY - Souboje

KLIP 1 - Souboj o míč (NENÍ OFSAJD)
Tato situace se odehrála během Confederation Cup 2009 a byla 
považována v té době za ofsajd. Ovšem nyní útočník není potrestán za 
svou ofsajdovou pozici, protože není považován za hráče, který svádí se 
soupeřem souboj o míč, protože míč je příliš daleko od něho (není v herní 
blízkosti, ve hratelné blízkosti). Není podstatné a důležité, že míč jasně 
směřuje na útočníka a že se obránce pokouší  zabránit mu v získání 
kontroly nad míčem.

KLIP 2 - Souboj o míč (OFSAJD)
Útočník, který byl v ofsajdové pozici svádí s obráncem souboj o míč, 
protože je zde jasný fyzický kontakt, když jde do výskoku.

KLIP 3 - Souboj o míč (OFSAJD)
Útočník svádí s brankářem souboj o míč, protože je v blízkosti míče, je od 
něj v herní vzdálenosti, když brankář hraje míčem.



KLIPY – Tečovaný míč

KLIP 4 - Tečovaný míč – odražený (OFSAJD)
Když je míč zahrán útočníkem, obránce to nemůže vidět a najednou vidí 
míč, který jde proti němu. Pokouší se jím instinktivně zahrát, což nemůže 
být považováno za úmyslný (vědomý) akt. Proto je míč pouze tečován 
(odkloněn) a útočník, který obdrží míč (a je původně v ofsajdové pozici) 
musí být potrestán za ofsajd.



KLIPY – Vědomé (úmyslné) zahrání 

KLIP 5 - Vědomé zahrání (NENÍ OFSAJD)
Obránce zjevně jedná úmyslně, když běží  k míči (zjevně činí pohyb k míči). 
Je to příklad vědomého hraní míčem. Přitom není podstatné a rozhodující, 
zda výsledek takového jednání a hraní je dobrý nebo špatný.  

KLIP 6 - Vědomé zahrání (NENÍ OFSAJD)
Obránce se pohybuje pozadu (couvá) k míči a hlavičkuje jej zpět (jasný 
pohyb jeho krku/hlavy). Chce vědomě, úmyslně hrát míčem a není 
podstatné a rozhodující, zda výsledek takového jednání je dobrý nebo 
špatný, stejně jako že míč jde k jeho soupeři.  

KLIP 7 - Vědomé zahrání (NENÍ OFSAJD)
Obdobná situace jako v předchozím klipu. Obránce skáče na míč a třebaže 
udělal pouze jeden krok zpět, je považován za hráče, který hraje úmyslně 
(vědomě) míč. Výskok, jaký provedl, nemůže být považován za instinktivní 
reakci.



KLIPY – Úmyslný obranný zákrok

KLIP 8 - Úmyslný obranný zákrok (OFSAJD)
Brankář vyráží míč a tím provádí úmyslný obranný zákrok. 

Útočník, který byl původně v ofsajdové pozici, svádí se soupeřem souboj o 
míč, a je správně potrestán za ofsajd.

KLIP 9 - Úmyslný obranný zákrok (OFSAJD)
Obránce se dopustí úmyslného, vědomého jednání tím, že běží k míči a 
hraje jím, protože jej chce odkopnout (míč směřuje do branky – snaha o 
obranný zákrok). Proto útočník, který se k míči dostane, by měl být 
potrestán za svoji předchozí ofsajdovou pozici.  


