Fotbalová asociace České republiky
Pravidlová komise
Atletická 2474/8, 169 00, Praha 6 – Strahov

Mezinárodní výbor pro pravidla fotbalu (IFAB) vydal níže uvedeným Oběžníkem č.16 zaslaným všem národním fotbalovým
asociacím a konfederacím objasňující výklad změny pravidel fotbalu při provádění kopu od branky.
Oběžník č. 16
Zurich, 7. srpen 2019
Změny Pravidel fotbalu 2019/20 se osvědčily, jak bylo vidět na Mistrovství světa žen, Mistrovství světa U-20 a v soutěžích
konfederací a národních asociací. Změny Pravidla 16 – Kop od branky vedly často k rychlejšímu a pozitivnějšímu navázání
hry, ale jsou dvě situace, které vyvolaly otázky napříč fotbalovým hnutím, které bychom chtěli vysvětlit.

Vysvětlení: Pravidlo 16 - Kop od branky
1. Brankář kopne míč (nadzvedne míč nohou) směrem ke spoluhráči, který jej zahraje hlavou / hrudníkem zpět
brankáři
Vzniklo mnoho diskusí o tom, zda při provádění kopu od branky je povoleno, aby brankář míč kopl (zvedl nohou) směrem
ke spoluhráči, aby jej tento hlavou nebo hrudníkem zahrál zpět brankáři a ten jej chytil a pak uvedl do hry. Názory technických
a rozhodcovských expertů na to, zda je toto v „duchu“ pravidel, se různí, proto bude záležitost projednána technickou subkomisí IFAB. Do té doby by tato praxe neměla být povolena, ale ani trestána - pokud se tak stane, měl by rozhodčí nařídit
opakování kopu od branky (ale bez jakéhokoli osobního trestu).
2. Hráč soupeře v pokutovém území při provádění kopu od branky
Pravidlo 16 vyžaduje, aby všichni hráči soupeřova družstva byli mimo pokutové území, dokud není kop proveden, a pokud
soupeř zůstane uvnitř pokutového území nebo do pokutového území vstoupí před provedením kopu a zahraje míč, pokusí se
zahrát (svede souboj o míč) nebo se míče dotkne, je kop od branky opakován.
Nicméně také Pravidlo 16 uplatňuje princip „rychlého“ provedení volného kopu, uváděný v Pravidle 13 – Volné kopy, část
3. Porušení pravidla a sankce, takže jsou-li nějací hráči soupeře v pokutovém území, protože neměli čas jej opustit, rozhodčí
nechá pokračovat ve hře.
V praxi to znamená, že by rozhodčí měl řešit kopy od branky (a volné kopy bránícího družstva z vlastního pokutového území)
stejným způsobem, jako to dělají u volných kopů:
· vyjma případů, kdy je kop proveden rychle, mělo by být vyžadováno, aby hráči soupeře byli mimo pokutové území, a aby
mimo pokutové území zůstali do provedení kopu
· je-li kop proveden rychle a hráč soupeře skutečně neměl čas opustit pokutové území, neměl by hráč soupeře ovlivnit nebo
bránit provedení kopu, ale smí míčem hrát, je-li míč již jednou ve hře. To je povoleno, protože bránící družstvo se snaží
rychlým provedením kopu získat výhodu, stejně jako při rychlém provádění volného kopu, a když se mu to nepodaří, není
zde Pravidlo proto, aby ho „chránilo“.
· hráči, kteří úmyslně zůstanou uvnitř pokutového území nebo vstoupí do pokutového území před provedením kopu, by
neměli získat nesportovní výhodu, ani když byl kop proveden rychle.
Jestliže se protihráč dopustí přestupku (jak je uvedeno výše), je kop od branky opakován; osobní trest není udělován, pokud
k přestupku nedojde vícekrát (opakovaný přestupek).
Rozhodčí jsou školeni ke správné aplikaci managementu vzdálenosti 9,15 metrů při provádění volných kopů a měli by uplatňovat tyto principy při provádění kopů od branky a volných kopů bránícího družstva z vlastního brankového území.
Doufáme, že tato vysvětlení pomohou při aplikaci Pravidla 16 a žádáme vás, abyste je předali rozhodčím, ostatním účastníkům
a médiím.
IFAB, Lukas Brud, sekretář
České Budějovice, 8. 7. 2019
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