







◀ Въведение▶ 
Австралийската Тъч Федерация (Touch Football Australia, TFA) предприе детайлно вътрешно
преразглеждане на местните правила на игра през 2018 и 2019 г. Преразглеждането бе
проведено под ръководството на много опитна група от настоящи и бивши играчи, треньори,
съдиииспортниадминистраториотместнисъстезаниядоелитнатамеждународнасцена. 
Тази група от специалисти проведе задълбочени консултации сред австралийската общност с
целразработкатанаправила,приложимивъввсичкиниванаспорта. 
РезултатътеОсмотоизданиенаправилатанаTFA(TFA8thEditionPlayingRules). 
На парижката среща на Международната Тъч Федерация (Federation of International Touch),
проведенапрезоктомври2019,TouchFootballAustraliaпредставиОсмотоизданиенаправилата
на TFA и в следствие на това предложи на FIT и всички Национални Тъч Асоциации (НТА)
безплатноизползваненановоразработенитеправила. 
В резултат на това, Бордът на Международната Тъч Федерация (FIT Board) реши да приеме
OсмотоизданиенаправилатанаTFAкатоПетоизданиенаправилатанаFIT,влизащовсилаза
всичкиниванаигратавцелиясвят.FITинейнитечленкисапризнателнииблагодарнинаTouch
FootballAustraliaзаправотодаизползваттезиправила. 
Макар и последователното прилагане на правилата на играта да е важно, FIT насърчава
членовете сидаприлагатвариациинаправилатаприместнисъстезаниясцелподобряванена
качествотонаигратазавсичкиучастници. 
НастоящитеправилапоникакъвначинневъзпрепятстватникояНТА,нитооторизиранитеотнея
организатори на състезания, от провеждането на мачове при условия, различни от тези
правила. Всички модификации или изменения на правилата за местни състезания следва да
бъдат ясно обозначени в съответнитеуказаниязапровежданетоимидасалеснодостъпниза
играчите,треньоритеисъдиите. 
Българският превод на правилата е извършен през юли 2021 г. от Христо Якимов и Стефан
Дойчев.ФиналнаредакцияотГеоргиМарков,СтефанДойчев,ФилипМинковиАникаКузова. 
При възникване на проблемно тълкувание, свързано с превода на текущите правила,
оригиналнатаанглийскаверсиянаF ITInternationalPlayingRules-5thEditionщеимапредимство. 
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◀Определенияи
 Т ерминология▶ 
Освенприпояванапротивоположнотвърдение,следнитеопределенияитерминологиясе
използватприигратанаТъч: 


ТЕРМИН/ФРАЗА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ/ОПИСАНИЕ 

Авантаж 

Периодотигратаследизвършваненанарушение,вкойтоотборът,който
неенарушилправилата,можедаспечелипредимство-териториално,
тактическоилидаотбележиточка. 

Атакуващиграчв
положениеназасада 

Играчотатакуващияотбор,намиращсевпозицияпредтопката. 

Атакуващотбор 

Отборът,койтоимаилиполучавапритежаниенатопката. 

Бройнатъчовете 

Прогресивнонарастващбройтъчове,накоитовсекиотборимаправо,от
0(нула)до6(шест),предидабъдеотсъденапромянавпритежаниетона
топката. 

Времетраененамач 

Времетозакоетосепровеждаединмач.Обикновенотоваса45минути,
разделени в 2 (две) полувремена по 20 (двайсет) минути, с 5 (пет)
минутнапочивкамеждудветеполувремена. 

Дроп-оф(Drop-Off) 

Процедура, използвана за определянето на победител в мача в
следствиенаравенрезултатследизтичаненаредовнотоигрововреме. 

Духнаиграта 

Спортсменскидействияифеърплей(честнаигра). 

Защитаващсеиграчв
положениеназасада 

Играч от защитаващия се отбор, намиращ се на по-малко от 7 (седем)
метра от позицията на ролбол или на по-малко от 10 (десет) метра от
позициятанатап. 

Защитаващсеотбор 

Отборът,койтонямаилигубипритежаниетонатопката. 

Зоназаотстраняване
порадинарушение 

Зона, намираща семеждузонатанамъртватопкаикрайнитеочертания
на игралното поле. Това е зона, в която се изпращат играчите при
отстраняванепорадинарушениевследствиенаповтарящисенарушения
на играта в 7-метровата (седемметровата) зона. Съществуват 4 (четири)
такивазони( виж.Приложение№1). 

Зонизасмяна 

Маркирани правоъгълни зони, по една за всеки отбор, намиращи се в
дватакраянаигралнотополе,обикновеносразмери20(двайсет)метра
дължинана5(пет)метраширина,заемащипо10(десет)метраотдвете
страни на централната линияинамиращисенанепо-малкоот1(един)
метър от страничната линия. Това са зоните, в които играчите извън
игралното поле трябва да се намират, когато се предприема смяна на
играч( виж.Приложение№1). 

Зонанаролбола 

Зона, ненадхвърляща разстояние от 1 (един) метър между играча,
изпълняващролбола,ихалфа. 
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Игралнополе 

Зоната за игра, ограничена от страничните линии и линиите на мъртва
топка (виж. Приложение №1).Самителиниинесачастотполето,т.е.са
извънигралнотополе. 

Играч,влизащвигра 

Играчът, който заменя друг играч по време на изпълнението на смяна.
Всекиотборразполагасмаксимум8(осем)играчаизвънигралнотополе,
които могат да извършват смяна, включвайки се в игра. Всички тези
играчи трябва да се намират взонатазасмяна,освенаконеизвършват
смяна,несенамиратвзонатазаотстраняванепорадинарушение,илине
саизгонениотмача. 

Извънзасада 

Положение, което позволява на даден играч да участва в играта. Всеки
защитаващ се играч, стъпил с два крака наилизадсобственататочкова
линия,сенамираизвънположениеназасада. 

Изгонване 

Принудителноотстраняваненаиграчотигралнотополедокраянамача. 

Изтичаненаигровото
време 

Моментът,вкойтопозволенотовремезаигра(второполувреме)свърши.

Крайнамача 

Моментът,вкойтосъдиятаиндикиракрайнамача. 

Крило 

Играчът,намиращсеотвъншнатастрананалинка. 

Линиянамъртватопка  Крайните линии на игралното поле. Има по една във всеки край на
игралнотополе( виж.Приложение№1). 
Линк 

Играчът,намиращсеотвътрешнатастрананакрилото. 

Маркировка 

Маркировканаигралнотополе( виж.Приложение№1). 

Мидъл 

Играчът,намиращсеотвътрешнатастрананалинка. 

Мъртватопка 

Период от време, през който топката е извън игра, включително и
периода, обхващащ времето между отбелязването на точка и
последващотоподновяваненаиграта.Мъртватопкаимаикогатотопката
еназемятаи/илиизвънграницитенаигралнотополе,предипоследващо
подновяваненаигратасролбол. 

Назад 

Позицияилипосокакъмточковаталинияназащитаващиясеотбор. 

Напред 

Позицияилипосокакъмлиниятанамъртватопказадточковаталинияна
атакуващияотбор. 

Нарушение 

Действиенаиграча,коетопротиворечинаправилатанаиграта. 

Неизбежнодействие 

Действие,коетоенапътдасеслучииепочтисигурно,чещесеслучи. 

Отбелязваненаточка 

Резултатътотпоставянетонатопката,отстрананакойтоидаеатакуващ
играч, с изключение на халфа, на или след точковата линия, преди да
бъдедокоснат. 

Отбор 

Групатаотиграчи,съставящиеднаотстранитевдаденмач. 

Отстраняванепоради
нарушениедокраяна
текущотопритежание 

Играчът се изпраща в зоната за отстраняване поради нарушение
вследствиена3(три)пореднинарушенияотзащитаващиясеотборслед
преминаването им в тяхната собствена 7-метрова (седемметрова) зона.
Играчът се броизаиграчнаигралнотополеинеможедабъдезаменен
илисменен. 
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Отстраняванепоради
нарушение 

Играчът се изпраща в зоната за отстраняване поради нарушение за
период от 4 (четири) пълни притежания. Играчът се брои за играч на
игралнотополеинеможедабъдезамененилисменен. 

Отсъждане 

Решение, взето от съдията, в резултат на определена игрова ситуация.
Отсъждането може да води до продължаване на играта, отсъждане на
нарушение, дисциплинарно наказание, смяна на притежание или
отбелязваненаточка. 

Отсъжданена
нарушение 

Отсъждане на съдията вследствие на действие на играч или отбор, при
коетосанарушениправилатанаиграта.Отсъждасетап. 

Периметър 

Най-външната граница, намираща се на не по-малко от5(пет)метраот
игралнотополе( виж.Приложение№1). 

Победител 

Отборът,отбелязалповечеточкиповременададенмач. 

Подаване 

Действие, водещо до промяна на притежанието на топката между два
различнииграчанаатакуващияотборчрезхвърляненатопкатанастрани
или назад. Може да бъде под формата на хвърляне, чукване или
подхвърляне. 

Позициязатап 

Най-централната точка (от централната линия) на игралното поле, от
която се започва или подновява всеки мач или позицията, от която се
извършватапврезултатнаотсъденонарушениенаправилата. 

Позициянатъч 

Позиция на игралното поле, където се намира играчът впритежаниена
топката,когатобъдедокоснат. 

Почивкамеждудвете
полувремена

Време за почивка между двете полувремена на мача. Обикновено
продължителносттаѝе5(пет)минути. 

Преднамеренролбол 

Ролбол,изпълненотиграчавпритежаниенатопката,предисъщияиграч
даебилдокоснатотиграчотзащитаващиясеотбор. 

Принудителнасмяна 

Смянавследствиенанарушение,прикоятодадениграчпринудителносе
заменя с другиграч.Отсъждасеотсъдиятапринарушенияпо-сериозни
от обикновено нарушение, но не толкова сериозни като нарушения,
водещидоотстраняванеинарушения,изискващиизгонваненаиграча. 

Притежание 

Играчът или отборът, който има текущ контрол върху топката. Ако няма
отсъдени други правила, всеки отбор има притежание на топката до
отсъжданетона6(шест)тъча. 

Ролбол 

Действието на вкарване на топката в игра след отсъждането на тъчили
смянанапритежаниенатопката. 

7-метрова
(седемметрова)зона 

Зоната между 7-метровата (седемметровата) линия и точковата линия
(виж.Приложение№1). 

Смянанаиграч 

Действието на смяна на играч от игралното поле с играч, намиращ се
извънигралнотополе. 

Смянанапритежание 

Преминаванетонапритежаниетонатопкатаотединияотборкъмдругия. 

Страничнилинии 

Страничнитеограничениянаигралнотополе( виж.Приложение№1). 
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Съдия 

Длъжностното лице, назначено да взима решения по време на даден
мач. 

Тап 

Методътназапочваненавсекимач,подновяваненаигратапрезвторото
полувремеиподновяваненаигратаследотбелязваненаточка.Чрезтап
игратасеподновяваиследотсъжданенанарушение.Изпълнявасечрез
поставяне на топката на земята (на или зад отсъденатапозициязатап),
освобождаване на топката от двете ръце и последващо докосването на
топкатаскрак.Топкатанетрябвадаизминаваилидасепреместиповече
от 1 (един) метървкоятоидаепосокаитрябваотноводабъдевзетав
ръка, без повторно да докосва земята. Играчът може да бъде обърнат
във всяка посока и да използва който и да е крак. Ако топката вече се
намира на позицията за тап, топкатанямануждадабъдеповдигнатаот
земятапредипоследващотоизпълнениенатап. 

Точковазона 

Зоната на игралното поле, ограничена от точковата линия, линията на
мъртва топка и страничните линии. Има 2 (две) такива зони, по една в
дватакраянаигралнотополе( виж.Приложение№1). 

Точковалиния 

Линията, разделяща точковата зона и седем-метровата зона (виж.
Приложение№1). 

Точковалинияна
атакуващияотбор 

Линията, на или отвъд която играчът трябва да постави топката, за да
отбележиточка. 

Точковалинияна
защитаващиясеотбор 

Линията, която отборът трябва да защитава, за да предотврати
отбелязванетонаточка. 

Тъч 

Всяко докосване между играч, притежаващ топката, и защитаващ се
играч. За тъч се отсъжда и всеки контакт с топката, косата, дрехите или
екипировката, и може да бъде иницииран от всеки играч на
защитаващиясеотбор,илиотиграчавпритежаниенатопката. 

Умишленанамеса 

Преднамеренопитотстрананаиграчотединотдватаотборадаполучи
предимствочрезнечестноилинеспортсменскодействие. 

Халф 

Играчът,койтоевпритежаниенатопкатаследизпълнениетонаролбол. 

Шут 

Удар потопкатаскрак.Тап,скойтосезапочваилиподновяваиграта,не
себроизашут. 

FIT 

МеждународнаТъчФедерация(FederationofInternationalTouch). 

NTA 

НационалнаТъчАсоциация(НТА). 

TFA 

АвстралийскаТъчФедерация(TouchFootballAustralia). 
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◀Начинн
 аИ
 гра▶
 
Целта на играта Тъч за всеки отбор е да отбележи точки и да предотврати отбелязването на 
точкиотпротивниковияотбор.Топкатаможедабъдеподавана,чукванаилипредаванамежду
играчи от атакуващия отбор, които могат да тичат или да се придвижват по друг начин с
топката в опит да спечелят териториално предимство идаотбележатточка.Защитаващитесе
играчи предотвратяват печеленето на териториално предимство за атакуващия отбор като
докосватиграчастопката. 

◀П
 равилан
 аи
 грата▶ 
1 Игралнополе 
1.1 Игралното поле има правоъгълна форма с размери 70 (седемдесет) метра дължина от
точкова линия до точкова линия, без да се вземат предвид точковите зони, и 50
(петдесет)метраширинаотеднатадодругатастраничналиния,бездасевзематпредвид
зонитезасмяна. 
1.1.1 Вариации на размерите могат да бъдат прилагани, нотрябвадабъдатвключенив
регламентанасъответнитетурнири,събитияилишампионати. 
1.2 Маркировъчните линии трябва да са с ширина 4 (четири)сминепо-тесниот2.5(дваи
половина) см. Маркировката трябва да бъде положена както епосоченовПриложение
№1 - Игрално поле. Страничните линии продължават до пресичането си с линията на
мъртва топка и определят точковата зона с размери 50 (петдесет) метра ширина и 7
(седем)метрадължина. 
1.3 Зонитезасмянасенамиратнанепо-малкоот1(един)метъротстраничнителинии. 
1.4 Маркери, конуси или ъглови флагчета с подходящи размери, отличаващ се цвят и
подходящи, безопасни материали на изработка, се поставят на пресечните точки на
страничните линиисцентралнаталиниянаигралнотополе,кактоинапресечнитеточки
настраничнителиниисточковителинии. 
1.4.1 Маркерите, конусите или ъгловите флагчета, поставени на пресечната точка на
страничните линии с точковата линия се тълкуват като вътрешна частотигралното
поле. 
1.4.2 Всички други маркери, конуси или ъглови флагчета се тълкуват като външна за
игралнотополечаст. 
1.5 Стандартната игрова настилка е трева. Другинастилки,втовачислоиизкуственатрева,
могатдабъдатизползвани,нотрябвадасапредварителноодобрениотNTA. 
1.6 Счита се, че очертанията се намират извън игралното поле. Докосване на линията или
земята отвъд линията на мъртва топка или страничната линия от страна на играч в
притежаниенатопкатаилисамататопкаводидоотсъжданетонамъртватопка. 
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2 Регистрациянаиграчи 
2.1 УчастващитевдаденмачиграчитрябвадабъдатрегистриранивNTAиливоторизиранот
NTAорганизаторнасъбития. 
2.2 Отбори, използващи нерегистрирани играчи, могат да бъдат санкционирани за всеки
мач,вкойтотесавзелиучастие. 

3 Топка 
3.1 Тъчсеиграесовална,напомпанатопкасформа,цвятиразмеродобрениотFITилиNTA. 
3.2 Топката трябва да бъде напомпана до препоръчаното от производителя атмосферно
налягане. 
3.3 Съдията трябва незабавно да спре играта, ако размерът и формата на топката не
отговарят на точки 3.1. и 3.2 до подмяната на топката с нова или отстраняването на
възникналиястопкатапроблем. 
3.4 Неседопускакриенетонатопкатаподоблеклотонаиграчите. 

4 Игровиекипи 
4.1 Всичкиучастващивдаденмачиграчитрябвадабъдатоблечениведнаквиигровиекипи. 
4.2 Игровите екипи се състоят от тениска, потник или друг вид дреха,одобренаотNTAили
организаторанасъстезания,оторизиранотNTA,шортии/иличорапи. 
4.3 Всички играчи трябва да имат уникален игрови номер с размери не по-малко от 16
(шестнайсет)смнависочина,ясноизобразеннагърбанаигровияекипнаиграча.  
4.3.1 Игровитеномеранемогатдасесъстоятотповечеот2(две)цифри. 
4.4 Позволено е да се носят шапки, ако отговарят на изискванията за безопасност и
регулациитенаNTA. 
4.5 Задължително е носенето на безопасни обувки, освен в някои вариации на игратакато
плажентъч. 
4.6 Позволеноеносенетонакожениилисинтетичнибутонкисмекиподметки. 
4.6.1 Несепозволяваносенетонаобувкисъссменяемибутонинитоотиграчите,нитоот
съдията. 
4.7 Неседопускаучастиетонаиграчи,коитоносятбижута,верижки,гривни,таговесимена
или подобни предмети, които могат да причинят нараняване или да бъдат опасни за
здравето. Всеки предмет, който не може да бъде свален, трябва да бъде покрит с
лепенкадопълнотомуобезопасяване,споредпреценкатанасъдията. 
4.8 Неседопускатучастницисдългиилиостринокти(по-дългиотпродължениетонапръста,
погледнатооткъмдланта). 
4.9 На играчите и съдиите е разрешено да носят очила (слънчеви или с диоптър), ако са
обезопасениистабилноприкрепени. 
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4.10 Съдиите и играчите могат да носят оборудване за спортен мониторинг и медицински
аксесоарикатонаколенкиинаглезенки,приусловие,чесапредварителнообезопасении
следсъгласиетонасъответнияорганизаторнасъбитие. 

5 Съставнаотборите 
5.1 Всеки отбор се състои от максимум 14 играчи, като във всеки един момент от мача не
повечеот6(шест)оттяхмогатдабъдатнаигралнотополе. 
Отсъждане 
Вслучаите,вкоитонаигралнотополеимаповечеот6(шест)играчанададенотборсеотсъжда
нарушениевползананепровинилиясеотбор.Позициятананарушениетоевърхуцентралната
линия,на7(седем)метраотстраничнаталиния,илинапозициятанатопката,споредтовакоя
позициядавапо-голямопредимствонанепровинилиясеотбор. 
5.2 Минималното изискване даден мач да започне или продължи е всеки отбор да има
минимум 4 (четири) играча на терена, с изключение на случаите при продължения
(дроп-оф). 
5.3 В случаите, когато броя на играчите от даден отбор падне под 4 (четири), мачът се
прекратяваиотбора,ненарушаващправилото,сеобявявазапобедител. 
5.3.1 Горното правило не се отнася за играчи, намиращи се в зоната за отстраняване
порадинарушение. 
5.4 В турнири от смесен формат максимално позволения брой играчи от мъжки пол на
игралнотополее3(три).Минималниятнеобходимбройе1(един)играчотмъжкиполи
1(един)играчотженскипол. 

6 Треньориидлъжностнилицанаотбора 
6.1 На треньорите и длъжностните лица на даден отбор е позволено да се намират в
периметъранаигралнотополе,ноединственовзонатазасмянаиливкраянаигралното
полезацялотовреметраененамача. 
6.2 Натреньоритеидлъжностнителицанададенотборепозволенопреместванетоотедна
позиция на друга,нотоватрябвадасеслучибезникаквозабавяне.Когатосенамиратв
края на игралното поле треньорите или длъжностните лицатрябвадасенамиратнане
по-малко от 5 (пет) метра от линията на мъртва топка и не могат да даватнаставления
илидакомуникират(вербалноилиневербално)сиграчитеилисъдиите. 

7 Стартиранеиподновяваненаиграта 
7.1 Капитаните на двата отбора хвърлят монета в присъствието на съдията. Спечелилият
жребия капитан избира посока наатаказасвояотборпрезпървотополувременамача,
зонатазасмяназасвояотборзацелиямач,включителнопродълженията,икойотборда
започнеспритежаниенатопката. 
7.2 Играч от атакуващия отбор започва играта с тап от центъра на централната линия на
игралнотополеследсигналотсъдията. 
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7.3 При подновяването на играта след почивката между двете полувремена намача,двата
отборасменятпосокатанаатакаиотбора,незапочналмачаспритежание,изпълняватап
отцентралнаталиниянатерена. 
7.4 След отбелязване на точка играта се подновява от отбора, допуснал точката, с
изпълнениенатапотцентралнаталиниянаигралнотополе. 
7.5 Тапнеможедасеизпълнипредивсичкиатакуващииграчисавпозицияизвънзасада. 
Отсъждане 
Играчът,изпълняващтап,сезавръщанацентралнаталиниянатеренаиизпълняватапотново.
7.6 Тапнеможедасеизпълнипредипоне4(четири)играчаназащитаващиясеотбордасав
позиция извън засада или преди сигнал на съдията. В случаите, в които играчите на
защитаващия се отбор са под 4 (четири), всички играчи трябва да са в позиция извън
засадапредиизпълнениенатап,освенаконямасигналнасъдията. 
Отсъждане 
Играчът,изпълняващтап,сезавръщанацентралнаталиниянатеренаиизпълняватапотново. 
7.7 Тапзазапочванеилиподновяваненаигратрябвадасеизпълнибеззабавяне. 
Отсъждане 
Нарушениевползананепровинилиясеотборотцентъранацентралнаталиниянаигралното
поле. 

8 Продължителностнамача 
8.1 Мачът е с продължителност40(четиридесет)минутиисесъстоиотдвеполувременапо
20(двайсет)минутиспочивкамеждутях. 
8.1.1 Времетозаигранесеспирапорадиконтузии,възникналивходанамача. 
8.2 Времетозаиграможедавариравзависимостотмястотонапровежданеиусловиятана
дадентурнир. 
8.3 Приизтичаненапредвиденотовремезаигра,игратапродължавадоотсъжданетонатъч
илиотсъжданетонамъртватопкаипоследващсигналзанасъдията. 
8.3.1 Ако през този период от играта бъде отсъдено нарушение, то нарушението се
изиграва. 
8.4 Ако даден мач бъде прекратен поради обстоятелства, различни от описаните в тези
правила, то NTA или организаторът на турнира, оторизиран от NTA, определя по свое
усмотрениекрайниярезултатотдадениямач. 

9 Притежание 
9.1 Отборътспритежаниенатопкатазапазвапритежаниетовърхутопкатадоотсъжданетона
6(шест)последователнитъча. 
9.2 При смяна на притежание върху топката в следствиенапресичаненапас,последващия
първиотсъдентъчсеброиза0-ев(нулев)тъч. 
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9.3 При отсъждане на 6-ти (шести) тъч или смяна на притежание, топката трябва да бъде
върнатанапозициятанатъчнезабавно. 
Отсъждане 
Умишленотозабавяненасмянатанапритежаниеводидоотсъжданенанарушениевползана
непровинилия се отбор на 10 метра разстояние от позицията на отсъждане на смяна на
притежание. 
9.4 Изпускането на топката на земята или докосването на топката до земята вследствие на
подаваневодидосмянанапритежание. 
Отсъждане 
Позициятазасмянанапритежаниеемястото,къдетотопкатадокоснеземятапървоначално. 
9.5 Акотопкатадокоснеземятаочертанаотточковотополеназащитаващиясеотбор,докато
евпритежаниенахалфа,сеотсъждасмянанапритежание. 
Отсъждане 
Играта се подновява с изпълнение на ролбол от най-близката позиция върху 7-метровата
(седемметровата)линия. 
9.6 Ако играч, дори при опит да придобие контрол върху топката, я изпусне напред или я
бутнеилиподаденапредкъмдругиграч,сеотсъждасмянанапритежание. 

10 Тъч 
10.1 Тъч може да бъде иницииран от всеки играч на защитаващия се отбор, илиотиграчас
притежаниенатопката. 
10.2 Играч от защитаващия се отбор може да оповести тъч чак след настъпил контакт с
противниковиграч.Наиграчитеотзащитаващиясеотборнееразрешенодаоповестяват
тъч преди осъществяването на контакт с противников играч.Акосъдиятанеесигуренв
осъществяванетонаконтактамеждудвамаиграчи,ноиграчътназащитаващиясеотборе
оповестилтъча,тотъчътсеотсъжда. 
Отсъждане 
Отсъжда се нарушение в полза на атакуващия отбор на позицията на провинението, а
провинилиятсеиграчсеотстранявапорадинарушениеисеизпращавзонатазаотстраняване
порадинарушение. 
10.3 Играчите и от двата отбора трябва да използват минимална сила при тъч. Играчите
трябва да подсигурят изпълнението на тъч под такава форма,чефизическияконтактда
неможедадоведедорискзаздраветонапротивниковияиграч. 
Отсъждане 
Нарушениевползананепровинилиясеотборнапозициятанапровинението. 
10.4 Ако топката бъде неволно избита от ръцетенаиграчасвладениенатопкатапритъч,то
тъчътсеотсъждаиатакуващиятотборзапазвапритежаниенатопката. 
10.5 Защитаващитесеиграчиняматправоумишленодаизбиваттопкатаотръцетенаиграча,
владеещтопката. 
Отсъждане 
Нарушениевползанаатакуващияотборнапозициятанапровинението. 
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10.6 Играчнеможедаподаваилипредаватопкатапокакъвтоидаеначинследизвършване
натъч. 
Отсъждане 
Нарушение в полза на защитаващия се отбор на позицията на нарушението или от
най-близката позиция върху 7-метровата (седемметровата) линия, ако нарушението е било
извършеновточковатазона. 
10.7 Халфът може да подава и да се придвижва с топката, но не трябва да бъде докосван,
докатоевпритежаниенатопката. 
Отсъждане 
Отсъждасесмянанапритежаниенатопкатанапозициятанатъчаилиотнай-близкатапозиция
върху7-метровата(седемметровата)линия,акотъчаебилизвършенвточковатазона. 
10.8 При извършване на тъч в точковата зона, преди топката да докосне земята, играчът в
притежаниетрябвадаизпълниролболвърху7-метровата(седемметровата)линия,освен
акотованее6-ти(шести)тъч,илиакоиграчавпритежаниенеехалфът. 
10.9 Придокосваненаиграчдокатоенаилизадсобственататочковалиния,тъчътсеотсъжда
исеизпълняваролболнанай-близкатадомястотонаосъществяваненаконтактпозиция
върху7-метровата(седемметровата)линия,показанаотсъдията. 
10.10 Акоиграчвпритежаниенатопкатаумишленоосъществиконтактсъсзащитник,намиращ
се в засада, но очевидноопитващседаизлезеизвънзасадаилиданепречинаиграта,
тъчътсеотсъжда. 
10.11 Придокосваненаиграчвъввладениенатопката,докатотопкатаседвиживъввъздухаи
играча се опитва да запази контрол над нея, тъча се отсъжда, при условие че играча
запазиконтролвърхутопката. 
10.12 Придокосваненаиграчвъввладениенатопкатаипоследвалотодокосваненастранична
линия,маркер,конусилиъгловофлагчеотстрананаиграчавъввладениеилиизлизането
извън терена на играча във владение, тъчът се отсъжда и се изпълнява ролбол на
първоначалнатапозициянаконтактмеждуиграчите. 
10.13 При навлизането на играч от защитаващия се отбор в собствената си 7-метрова
(седемметрова) зона, всички играчи на защитаващия се отбор трябва да започнат
движение напред с разумно темпо, докато тъча е неизбежен или докато тъча се
осъществи. 
Отсъждане 
Нарушениевползанаатакуващияотборнапозициятанапровинението. 
10.14 Принавлизанетонаиграчвъввладениенатопкатав7-метровата(седемметровата)зона
назащитаващиясеотбор,защитаващиятсеотборнеедлъжендасепридвижванапред,
но няма право да се връща назад към собствената точкова линия, докато тъчът е
неизбеженилидокатотъчътсеосъществи. 
Отсъждане 
Нарушение в полза на атакуващия отбор от най-близката позиция върху 7-метровата
(седемметровата)линиядопозициятананарушението. 




6 


FITPlayingrules–5thEdition–BulgarianVersion 

COPYRIGHT©TouchFootballAustralia2020

11 Подаване 
11.1 Играч в притежание на топката не може да я рита, подава, чуква, хвърля, предава,
подмятаилипокакъвтоидаедругначинпридвижватопкатанапред,билотоумишлено
илине. 
Отсъждане 
Нарушениевползаназащитаващиясеотборнапозицията,къдетотопкатаеподаденанапред,
освенвслучаитенаотсъденавантаж. 
11.2 Играч в притежание на топката не може да я рита, подава, чуква, хвърля, предава,
подмята или по какъвтоидаедругначинпридвижватопкатанапреднадзащитаващсе
играчиследтовадавъзвърнепритежаниенатопката. 
Отсъждане 
Нарушениевползаназащитаващиясеотборнапозицията,къдетотопкатаеподаденанапред. 

12 Докосваненатопкатавъввъздуха 
12.1 Акоиграчотзащитаващиясеотборумишленонаправиконтактстопката,докатотяевъв
въздуха, и топката докосне земята, топката остава в притежаниенаатакуващияотбори
броенетонатъчоветезапочваот0(нула). 
12.2 Акоиграчотзащитаващиясеотборумишленонаправиконтактстопката,докатотяевъв
въздуха, и топката бъде овладянаотиграчнаатакуващияотбор,безтопкатададокосва
земята,игратапродължаваиследващияттъчсеброиза0-лев(нулев)тъч. 
12.3 Акоиграчотзащитаващиясеотборумишленонаправиконтактстопката,докатотяевъв
въздуха, и по този начин я придвижи напред, а играч от атакуващия отбор, вопитдая
овладее, я изпусне, топката остава в притежание на атакуващия отбор и броенето на
тъчоветезапочваот0(нула). 
12.4 Акоиграчотзащитаващиясеотборумишленонаправиконтактстопката,докатотяевъв
въздуха,ипотозиначиняпридвиживпосокакъмзонатанамъртватопканасобствения
сиотбор,аиграчотатакуващияотбор,вопитдаяовладее,яизпусне,сеотсъждасмяна
напритежанието. 
12.5 Ако играч от защитаващия се отбор направи неволен контакт с топката,докатотяевъв
въздуха,итопкатадокоснеземята,сеотсъждасмянанапритежанието. 
12.6 Ако играч от защитаващия се отбор направи неволен контакт с топката,докатотяевъв
въздуха, и топката бъде овладяна от играч от атакуващия отбор, играта продължава, а
броятнатъчоветеоставанепроменен. 
12.7 Играч от атакуващия отбор не може умишлено да подава топката към защитаващ се
играчсцелрикошетилирестартнаброенетонатъчовете. 
Отсъждане 
Нарушениевползаназащитаващиясеотборнапозициятанаподаването. 
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13 Ролбол 
13.1 Атакуващиятиграчтрябвадасенамиранапозициятанатъча,слицекъмпротивниковата
точкова линия, да направи умишлен опит да позиционира своя таз успоредно на
противниковата точкова линия, контролирано да постави топката на земята между
кракатасии: 
13.1.1 пристъпванапреднадтопката;или 
13.1.2 търкулватопкатаназадмеждукракатаси,нанеповечеот1(един)метър;или 
13.1.3 минаваскракнадтопката. 
Отсъждане 
Смянанапритежаниетовползаназащитаващиясеотборнапозициятанапровинението. 
13.2 Играчъттрябвадаизпълниролболнапозициятанатъча. 
Отсъждане 
Нарушениевползаназащитаващиясеотборнапозициятанапровинението. 
13.3 Играчътнетрябвадаизпълнявапреднамеренролбол. 
Отсъждане 
Нарушениевползаназащитаващиясеотборнапозициятанапровинението. 
13.4 Играчътнетрябвадазабавяизпълнениетонаролбол. 
Отсъждане 
Нарушениевползаназащитаващиясеотборнапозициятанапровинението. 
13.5 Играчът може да изпълнява ролбол на позицията на тъча единствено при следните
обстоятелства: 
13.5.1 приотсъжданенатъч;или 
13.5.2 присмянанапритежаниевследствиена6-ти(шести)тъч;или 
13.5.3 при смяна на притежание вследствие на изпускане на топката или падането на
топкатаназемятаследподаване;или 
13.5.4 при смяна на притежание вследствие на нарушение при изпълнението на тап или
ролболотстрананаатакуващияиграч;или 
13.5.5 при смяна на притежание вследствие на докосване на халфа, или когато халфът
докосне топката до земята на или след точковата линия на противниковия отбор;
или 
13.5.6 вместоизпълнениенатапприотсъденонарушение;или 
13.5.7 приуказаниеотсъдията. 
13.6 Играчът може да изпълнява ролбол на 7 (седем) метра навътре в игралното поле при
следнитеобстоятелства: 
13.6.1 при смяна на притежание в следствие на напускане натеренаотстрананаиграчс
притежаниенатопката,предиотсъжданетонатъч;или 
13.6.2 придокосванетонатопкатадоземята,наилиследстраничнаталиниянаигралното
поле,безтопкатадаебилавпритежаниенаиграч. 
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13.7 Играчътнеможедаизпълнитапвместоролбол. 
Отсъждане 
Ролболвползанаотбораспритежаниенатопкатаотпозициятанаролбола. 
13.8 Произволен играч от атакуващия отбор, различен от играча, изпълняващ ролбола, има
право да вземе топката, и трябва да го направи без излишно забавяне. Този играч се
наричахалф. 
13.9 Халфътможедаспретопкатаскракпредидаявземевръце. 
13.10 Играчътпреставадабъдехалфвмомента,вкойтоподадетопкатанадругиграч. 
13.11 Играчите от защитаващия се отбор нямат право да пречат на изпълнениетонаролбола
илинахалфа. 
Отсъждане 
Нарушение в полза на атакуващия отбор на10(десет)метраразстояниенапредотпозицията
напровинението. 
13.12 Играчитеотзащитаващиясеотборняматправодапреминаватлиниятаназасадапреди
халфът да осъществи контакт с топката, освен ако няма указание от съдията съгласно
т.13.12.1. 
13.12.1 Когато халфът е на повече от 1 (един) метър разстояние от позицията на ролбола,
играчитеотзащитаващиясеотбор,ненамиращисевположениеназасада,могатда
сепридвижатнапредведнагащомиграчът,изпълняващролбола,освободитопката.
Ако халфът не е впозицияизащитаващсеиграчсепридвижинапредиосъществи
контактстопката,топкатасменясвоетопритежание. 
13.13 Ако при извършване на ролбол играчът докосне страничната линия или земя извън
игралното поле,топкатасменясвоетопритежаниеипоследващиятролболсеизпълнява
на7(седем)метранавътревигралнотополе. 
13.14 При извършване на тъч в зоната между линията на мъртва топка и 7-метровата
(седемметровата) линия, атакуващият отбор може даизпълниролболнапозициявърху
7-метровата(седемметровата)линия,намиращасепоправалинияотпозициятанатъча. 

14 Отбелязваненаточка 
14.1 Отбелязванетонаточканоси1(една)точканаатакуващияотбор. 
14.2 Отбелязване на точка се отсъжда когато играч, различен от халфа, постави топката на
земятанаилиследточковаталиния,бездабъдедокоснат. 
14.3 При опит за отбелязване на точка играчът трябва вече да има контрол над топката при
поставянетоѝназемятанаилиследточковаталиния. 
14.4 Ако при опит за отбелязване на точка играчът постави топката на земята, но на място
предидостиганенаточковаталиния,имеждувременноизгубиконтролвърхутопкатаили
яизпусне,игратасеподновявасролбол,отсъждасетъчиброятнатъчоветесеувеличава
седин.Акоиграчътнеизгубиконтролвърхутопкатаинеяизпусне,игратапродължаваи
тъчнесеотсъжда. 
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14.5 В края на даден мач отборът, отбелязал повече точки, се обявява за победител. В
случаитенаотбелязанединисъщбройточкиотдватаотбора,илинеотбелязаниточкии
отдватаотбора,сеобявяваравенствовмача. 

15 Засада 
15.1 Приизпълнениенаролболвсичкииграчиотзащитаващиясеотбортрябвадасеоттеглят
назад на разстояние7(седем)метраилинасобственататочковалиния,взависимостот
отсъжданетонасъдията. 
Отсъждане 
Нарушение в полза на атакуващия отбор на позицията на провинението или нанай-близката
позициявърху7-метровата(седемметровата)линиядопозициятанапровинението. 
15.2 При изпълнение на тап всички играчи от защитаващия се отбор трябва да се оттеглят
назад на разстояние 10 (десет) метра от позицията за тап или на собствената точкова
линия,взависимостототсъжданетонасъдията. 
Отсъждане 
Нарушение в полза на атакуващия отбор на позицията на провинението или нанай-близката
позициявърху10-метровата(десетметровата)линиядопозициятанапровинението. 
15.3 При изпълнение на ролбол или тап играчите на защитаващия се отбор не трябва да се
оттеглятназаднанеоправданоразстояниезадточковаталинияназащитаващиясеотбор. 
Отсъждане 
Нарушение в полза на атакуващия отбор на позицията на провинението или нанай-близката
позициявърху7-метровата(седемметровата)линиядопозициятанапровинението. 
15.4 При изпълнение на ролбол в 7-метровата (седемметровата) зона на защитаващия се
отбор или при изпълнение на тап в зона от 10 (десет) метра от точковата линия на
защитаващия се отбор, всички играчи от защитаващия се отбор трябва да са стъпили с
два крака на или зад точковата линия и да не докосват земята пред точковата линия с
нитоеднадругачастнасвоетотяло. 
Отсъждане 
Нарушение в полза на атакуващия отбор на най-близката позиция върху 7-метровата
(седемметровата)линиядопозициятанапровинението. 
15.5 Следотсъжданенатъчиграчитеназащитаващиясеотбортрябвадасеоттеглятназадна
разстояние 7 (седем) метра или на собствената точкова линия, в зависимост от
отсъжданетонасъдията,бездапречатнаатакуващияотбор. 
Отсъждане 
Нарушение в полза на атакуващия отбор на 10 (десет) метра напред от позицията на
провинението, а в случаите на провинение на разстояние под 7 (седем) метра от точковата
линия на защитаващия се отбор - нарушение в полза на атакуващия отбор на най-близката
позициявърху7-метровата(седемметровата)линиядопозициятанапровинението. 
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16 Препречване 
16.1 Играчспритежаниенатопкатанетрябвадатичаилидасепридвижвапокакъвтоидае
начинзаддругиграчилизадсъдията,задапредотвратинеизбежентъч. 
Отсъждане 
Нарушениевползананепровинилиясеотборнапозициятанапровинението. 
16.2 Играч с притежание на топката не трябва да задържа или да пречи по какъвто и да е
начиннаиграчиотзащитаващиясеотбор. 
Отсъждане 
Нарушениевползананепровинилиясеотборнапозициятанапровинението. 
16.3 Атакуващ играч, подкрепящ играча с притежание на топката, имаправодаседвижипо
всякакъв начин, необходим за да постигне позиция за подкрепа, но не можедахваща,
задържа, бута или по какъвто и да е друг начин умишлено да пречи на играчи от
защитаващиясеотбордаправятопитизатъч. 
Отсъждане 
Нарушение в полза нанепровинилиясеотборнапозициятанапровинението,авслучаитена
провинение в точковата зона - нарушениевползананепровинилиясеотборнанай-близката
позициявърху7-метровата(седемметровата)линиядопозициятанапровинението. 
16.4 Играчите от защитаващия се отбор нямат право да се препречват или да пречат по
какъвтоидаеначиннаиграчитеотатакуващияотбор. 
Отсъждане 
Нарушение в полза нанепровинилиясеотборнапозициятанапровинението,авслучаитена
провинение в точковата зона - нарушениевползананепровинилиясеотборнанай-близката
позициявърху7-метровата(седемметровата)линиядопозициятанапровинението. 
16.5 Ако атакуващ играч, подкрепящ играча с притежание на топката, предизвика очевидно
неволно или инцидентно препречване, и играчът с притежание на топката спре
движениетоси,задапозволидабъдедокоснат,тъчасеотсъжда. 
16.6 Акосъдиятасепрепречинакоготоидаеотиграчитенаатакуващияилизащитаващиясе
отбор, включително когато топката направи контакт съссъдията,сеотсъждаспиранена
играта.Игратасеподновявасролболотпозициятанапрепречванетоилинаконтактана
съдиятастопката,аброятнатъчоветеоставанепроменен. 

17 Смяна 
17.1 Играчитемогатдасесменятповсяковреме. 
17.2 Нямаограничениенаброясмени,коитоединиграчможеданаправи. 
17.3 Играчитеизвънигралнотополетрябвадаостанатвзонатазасмянаповременамача. 
17.4 Смянаможедабъдеизвършенаединственокогатонапускащиятиграчевечевзонатаза
смяна. 
17.5 Играчите,напускащииливлизащивигралнотополе,нетрябвадапречатнаиграта. 
Отсъждане 
Нарушениевползананепровинилиясеотборнапозициятанапровинението. 
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17.6 Играчите,влизащивигралнотополе,трябвадазаематположениеизвънзасадапредида
севключатвиграта. 
Отсъждане 
Нарушениевползананепровинилиясеотборнапозициятанапровинението. 
17.7 В случаи на пресичане на топката (смяна на притежание) или на откъсване на играч в
притежание на топката не е позволено извършването на смяна до последващото
отсъжданенатъчилидоотсъжданетонамъртватопка. 
ОтсъжданеА 
- Aко играч влезе на терена и предотврати отбелязването на точка, точката се отсъжда,
играчътсеотстранявапорадинарушениеисеизпращавзонатазаотстраняванепоради
нарушение. 
ОтсъжданеБ 
Aко играч влезе на терена, но не предотврати отбелязването на точка, играчът се
отстранява поради нарушение и се изпраща в зоната за отстраняване поради
нарушение. 
17.8 Следотбелязванетонаточкаиграчитемогатдаизвършатсменипосвоежелание,безда
е необходимо да изчакват навлизането на напускащите играчи в зоната за смяна, но
смяната трябва да бъде извършена преди изпълнението на тапа за подновяване на
играта. 

18 Нарушение 
18.1 Taп се изпълнява в съответствие с определенията и терминологията, дефинирани в
началотонатезиправила. 
Отсъждане 
Съдиятаинструктираотбора,неизпълнилкоректнотапа,ивръщаотборанапозициятазатапза
повторноизпълнение. 
18.2 Позицията за тап при нарушения, отсъдени между двете 7-метрови (седемметрови)
линии, е позицията на отсъждане на нарушението, освен ако съдията не покаже друга
позиция. 
18.3 Позициятазатаппринарушения,отсъденивътрев7-метровата(седемметровата)зона,е
най-близкатапозициявърхунай-близката7-метрова(седемметровата)линия. 
18.4 Позициятазатаппринарушения,отсъдениизвънигралнотополеиливточковатазона,е
на 7 (седем) метра от страничната линиянавътревигралнотополеилинанай-близката
позиция върху7-метровата(седемметровата)линиядопозициятанапровинението,или
напозиция,показанаотсъдията. 
18.5 Предиизпълнениетонатаппозициятазатаптрябвадабъдепоказанаотсъдията. 
18.6 Тапъттрябвадасеизвършибеззабавянеследкатосъдиятапокажепозициятазатап. 
Отсъждане 
Нарушениевползананепровинилиясеотборнапозициятанапровинението. 
18.7 Играч може да извърши ролбол вместо тап, като играча, който ще получи последващо
притежаниенатопката,неставахалф. 
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18.8 Ако след навлизане в 7-метровата (седемметровата) зона защитаващият се отбор
извърши 3 (три) нарушения в рамките на едно притежание, играчът, извършил
последното нарушение бива отстранен поради нарушение до края на текущото
притежание. 
18.9 Служебна точкасеотсъждавситуации,вкоитосъдиятасметне,чедействие,извършено
от даден играч, длъжностно лице или зрител, е нарушило правилатаидуханаигратаи
предотвратяваотбелязванетонаточкаотстранана атакуващияотбор. 

19 Авантаж 
19.1 В случаите, в които играч на защитаващия отбор се намира в положениеназасадапри
тапилиролболиопитадаповлияенаиграта,съдиятаотсъждаавантажилинарушение,в
зависимосттовакоеотсъжданедавапо-голямопредимствонаатакуващияотбор. 
19.2 Вситуациите,вкоитоимадействащавантаж,иатакуващиятотборнарушиправилата,се
отсъждапървоначалнотонарушение. 

20 Неспортсменскоповедение 
20.1 Неспортсменско е поведението, водещо до нарушение, принудителна смяна,
отстраняванепорадинарушениеилиизгонване,ивключва: 
20.1.1 Системнонарушаваненаправилатанаиграта; 
20.1.2 Псувнипоадреснадругиграч,съдия,зрителилидлъжностнолице; 
20.1.3 Оспорваненарешениенасъдиятаилидлъжностнолице; 
20.1.4 Използваненаповечеотминималнонеобходиматасилазаосъществяваненатъч; 
20.1.5 Нискаспортнакултура;
20.1.6 Спъване, удряне или какъвто и да е друг вид нападателно физическо действие
спрямодругиграч,съдия,зрителилидлъжностнолице; 
20.1.7 Всякодругодействие,коетонеевдуханаиграта. 

21 Принудителнасмяна 
21.1 В случаите, в които съдията сметне за необходимо да отсъди принудителна смяна
вследствие на нарушение, съдията спира играта, отсъжда топката дабъдепоставенана
позицията за тап, информира провинилия се играч за причината за принудителната
смяна, нарежда на провинилия се играч да отиде в зоната за смяна, дава съответния
сигналиотсъжданарушениевползананепровинилиясеотбор. 

22 Отстраняванепорадинарушение 
22.1 Съдията на терена определя началото и края на времето за отстраняване поради
нарушение. 
22.2 Всеки играч, изпратен в зоната за отстраняване поради нарушение, трябва да остане в
зоната за отстраняване поради нарушение, намираща се зад половината на
противниковия отбор отигралнотополе,отсъщатастрана,откоятосенамиразонатаза
смянананеговияотбор. 
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22.3 Всеки играч, завръщащ се от зоната за отстраняване поради нарушение, трябва да се
върневзонатазасмянанасвояотборпредидасевърнеобратнонаигралнотополе. 
22.4 Всяко действие, коетоподновяваброянатъчовете,неводидопромянавпритежанието
натопката.Задасеизбегнатпротиворечия,приситуация,вкоятозащитникчукнетопката
на земята или извърши нарушение на правилата, то притежанието на топката не е
приключило,аостававсиласъщотопритежаниенатопката. 

23 Изгонване 
23.1 Играч или длъжностно лице, изгонен за неспортсменско поведение, не може да взима
повторно участие в мача до неговото приключване и трябва да напусне периметърана
игралнотополедокраянасъответниямач. 
23.2 Изгоненият играч или длъжностно лице не могат да бъдат заменени и съгласно
дисциплинарните правила на NTA, играчът получава автоматично наказание от 2 (два)
мача. 

24 Продължения(Drop-Off) 
24.1 В случай на равенство в редовното време инеобходимостотизлъчваненапобедителв
даденмач,сеизигравапродължениеспрямоследнитеправила: 
24.1.1 Всекиотборнамаляваиграчитесинаигралнотополедо4(четири)иврамкитена60
(шейсет) секунди заема позиция за подновяване на играта на централната линия,
защитавайки същия край на игралното поле, както при завършване на редовното
време. 
24.1.2 Продължението започва с тап от центъра на игралното поле от отбора, който не е
започналмачаспритежаниенатопката. 
24.1.3 Продължениетозапочвас2-минутен(двуминутен)периодзадопълнителнаигра. 
24.1.4 В случай, че един от двата отбора води в резултата в края на 2-минутния
(двуминутния)период,тотозиотборсеобявявазапобедителимачаприключва. 
24.1.5 В случай, че нито един от двата отбора не води в резултата в края на 2-минутния
(двуминутния)период,т.е.продължавадаимаравенствоврезултата,седавасигнал
и мачът временно спира при последващото отсъждане на тъч или мъртва топка.
Всекиотборнамаляваиграчитесинаигралнотополеспоощеединиграч. 
24.1.6 Мачътзапочваведнагаследкатоиграчитенапуснатигралнотополеотсъщотомясто
къдетоебилвременноспрян(отборътспритежаниенатопкатазапазвапритежание
натопкатаиброенетонатъчоветепродължаваоткъдетоестигналокъммоментана
временното спиране на мача, или се отсъжда смяна на притежание, ако е било
отсъденонарушениеили6-титъч)имачапродължавадоотбелязванетонаточка. 
24.1.7 Няма почивка по време на продължението и часовникът не спира на 2-минутния
(двуминутния)интервал. 
24.1.8 Сменипрезпродължениятасаразрешенивсъответствиесправилатазасмени. 
24.2 Смесените отборинемогатдаиматповечеот2(два)играчаотмъжкиполнаигралното
полеповременапродължението. 
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24.2.1 Ако при започване на продължението играч от мъжки пол от единия отбор се
намира в зоната за отстраняване поради нарушение, същия отбор започва само с
единиграчотмъжкиполнаигралнотополевсъставаси. 
24.2.2 Когатоиграчотмъжкиполебилизгоненотигразаостатъкаотмача,неговиятотбор
имаправосамона1(един)играчотмъжкиполповременапродължението. 
24.3 Ако при започване на продължениетоиграчсенамиравзонатазаотстраняванепоради
нарушение и все още изчаква изтичането на периода на отстраняване поради
нарушение, отборът на същия играч започва продълженията с един играч наигралното
поле по-малко и продължава да играе така до изтичане на периода на отстраняване
порадинарушение. 
24.4 Ако при започване на продължението даден отбор има играч, който е бил изгонен от
игразаостатъкаотмача,тотозиотборзапочвапродължениетос1(един)играчпо-малко
отпротивниковияотбор. 
24.5 За да се избегнат противоречия, при ситуациите, описани в 24.3. и 24.4., отборът,
неизвършил нарушение, ще има числено предимство по отношение на играчите на
игралнотополеповременапродълженията. 

25 Длъжностнилица 
25.1 Съдиятаеединственият,вземащрешенияповсичкивъпросисвързанисъсслучващотосе
в периметъра на игралното поле за времетраенето на целиямач.Имавластнадвсички
играчи,треньориидлъжностнилицаиотнегосеизисквада: 
25.1.1 Провери игралното поле, маркерите, конусите и ъгловите флагчета преди
започванетонамача,задаосигурибезопасносттанаиграчите; 
25.1.2 Определиправилатанаиграта; 
25.1.3 Наложинужнитесанкции,задаосигуриконтролвърхумача; 
25.1.4 Отсъждаточкииследизарезултатаотмача; 
25.1.5 Отсъждатъчовеиследизаброяотсъденитъчовезавсякопритежание; 
25.1.6 Отсъжданарушениянаправилата;и 
25.1.7 Докладва на съответнитеоргани,администриращидадентурнир,заотстранявания
порадинарушения,изгонванияиликонтузиинаучастницитевдаденмач.
25.2 Единственокапитанитенаотборитеиматправодатърсятразяснениязададеносъдийско
решение.Таковадействиееразрешеноединственоприспрялаиграилиприсъгласиеот
странанасъдията. 
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Приложение 1. Игралнополе 
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