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       V návaznosti na řadu významných (důležitých, vysoce profilovaných) herních situací a na základě očekávání, že 

hráč, který je zjevně v ofsajdové pozici by se neměl stát hráčem v „ofsajdu“ ve všech případech, kdy se protihráč 

pohne a dotkne se míče, IFAB a FIFA, po diskusích se zúčastněnými stranami fotbalu, objasnili pokyny pro rozlišování 

mezi "vědomým hraním (záměrným, úmyslným zahráním míče)" a "odrazem". 

  Příslušná část Pravidla 11 zní následovně (doplnění textu je zvýrazněno): 

2. Ofsajd 

  Hráč, který je v ofsajdové pozici, bude potrestán za ofsajd jen tehdy, jestliže v okamžiku, kdy míčem zahraje nebo 

se míče dotkne* některý z jeho spoluhráčů, je aktivně zapojen do hry tím, že 
 

•  ovlivní hru tak, že zahraje míč nebo se dotkne míče, který mu přihrál spoluhráč, nebo 
•  ovlivní soupeře tím, že 

- (….) 

•  získá výhodu tím, že zahraje míč nebo ovlivní soupeře, jestliže míč 

- odskočil nebo se odrazil od brankové tyče, břevna, soupeře nebo rozhodčího 

- byl úmyslně zahrán soupeřem při obranném zákroku 

 

Hráč v ofsajdové pozici, který obdrží míč od soupeře, který vědomě hraje míčem (včetně úmyslného hraní míče 

rukou) se nepovažuje za hráče, který získal výhodu, pokud to nebyl úmyslný obranný zákrok. 

 

  Žádná změna (textu/znění) Pravidla 11 není nutná, ale v souladu s očekáváním fotbalu jsou pokyny pro rozlišování 

mezi „vědomým hraním míče“ a „odrazem“ definovány následovně: 
    

  O „vědomé/úmyslné hraní míče“ se jedná, pokud má hráč kontrolu nad míčem a současně má možnost: 

• přihrát míč spoluhráči, nebo 

• získat držení míče, nebo 

• míč odehrát (odkopnutím nebo odhlavičkováním 
 

  Je-li přihrávka, pokus o získání držení míče nebo pokus o odehrání míče, nepřesný nebo neúspěšný, nemění to nic 

na faktu/skutečnosti, že hráč „zahrál míč vědomě/úmyslně“. 
 

Následující kritéria by měla být použita jako indikátory toho, že hráč, který měl míč pod kontrolou „zahrál 
míč vědomě/úmyslně“: 
 

• míč letěl z dálky a hráč na něj měl jasný výhled 

• míč se nepohyboval rychle (se pohyboval pomalu) 

• směr míče nebyl neočekávaný (míč se pohyboval očekávaným směrem) 

• hráč měl čas na koordinaci pohybu svého těla, tj. nejednalo se o instinktivní natažení těla, výskok 

nebo jiný pohyb, který by omezil možnost zahrát míč 

• míč pohybující se po zemi lze zahrát snadněji než míč ve vzduchu 

 

Byli bychom vděčni, pokud o výše uvedených vyjasněních pokynů ohledně „úmyslného hraní míče“ informujete 

všechny rozhodčí, hráče a funkcionáře s upozorněním, že se nejedná o žádnou změnu PF. 

Klipy k uvedeným objasněním naleznete na: 

https://red.fifa.com/play/collection/13010/Law11- 
Offside:deliberateplayanddeflection?cId=16&itemId=12995 
 

 
 
České Budějovice, 1.8.2022                                                                                      zpracoval  Jiří Kureš                                            
                                                    předseda Pravidlové komise FAČR     


