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Historiku i IFAB-it
I FAB është organ universal vendimmarrës për “Rregullat e Lojës” të shoqatës
së futbollit. Objektivat e tij janë që të mbrojë, hartojë dhe ndryshojë Rregullat,
se si ato të aplikohen brenda fushës së futbollit botëror të organizuar nga FIFA,
e cila përfshin garancinë se Rregullat zbatohen në mënyrë uniforme në të gjithë
botën dhe monitorohen në përputhje me rrethanat dhe ky lloj i organizimit të
futbollit praktikohet në mënyrë të vazhdueshme.
I FAB ishte formuar kur dy përfaqësues nga secila prej shoqatave të futbollit të
Anglisë, Skocisë, Uells-it dhe Irlandës së Veriut u takuan më 2 qershor 1886. Si
ide e shoqatave angleze të futbollit, një organ i ri u krijua për të nxjerrë një
strukturë uniforme të Rregullave, në një kohë kur secili vend aplikonte rregulla
të ndryshme. Pasi u themelua si kujdestar i “Rregullave të Lojës”, roli i IFAB-it
ishte dhe mbetet që të ruajë, monitorojë, studiojë dhe kur është e nevojshme të
përmirësojë Rregullat.
 oja e futbollit u përhap me shpejtësi dhe në vitin 1904 shtatë kombe u takuan
L
në Paris për të formuar Fédération Internationale de Football Associations
(FIFA), e cila iu bashkua IFAB-it më 1913.

I FAB ka mbikëqyrur shumë ndryshime të Rregullit që nga krijimi i strukturës
së parë të Rregullave zyrtare më 1863. Për shembull, pozicioni jashtë loje
ndoshta është Rregulli më i ndryshuar p.sh. fillimisht një lojtar që gjendej para
topit ishte në pozicion jashtë loje. Zona e rreptësisë për herë të parë u shfaq më
1869, e ndjekur nga goditjet nga këndi në vitin 1872, ndërsa goditja e parë nga
penalltia ishte dhënë më 1891 dhe deri 1902 ajo mund të ekzekutohej nga çdo
pikë përgjatë një vije 11 metra larg nga porta. Vendimi i 1912-ës për të ndaluar
portierët për të luajtur topin me dorë jashtë zonës së penalltisë, çoj në një
rritje të numrit të golave dhe nga 1920-ta lojtarët nuk mund të ishin në
pozicion jashtë loje nëse topi hidhej nga rivëniet anësore.
8

 ë mënyrë të vazhdueshme, IFAB-i ndryshoi lojën dhe mendësinë e atyre që e
N
luanin dhe shikonin atë. Ndryshimi ndalonte portierët nga luajtja e qëllimshme
e topit me dorë ‘pasimet prapa’, të paraqitura pas “Kupës së Botës së FIFA-s në
Itali më 1990”, dhe vendimi i 1998-ës që kartonët e kuq të jepen për ndërhyrjet
serioze nga prapa, janë shembuj të mirë të këtij ndryshimi në qëndrim.
 ë tetor 2010 IFAB rishqyrtoi futjen e teknologjisë së vijës fatale të golit (GLT)
N
dhe u miratua që të bëhet një testim i hollësishëm për një periudhë dy vjeçare.
Në korrik 2012 IFAB mori vendimet historike që të miratojë GLT-në dhe
përdorimin e Gjyqtarëve Ndihmës Shtesë.

 ë mars 2016 gjithashtu ishte një “Mbledhje e Përgjithshme Vjetore” historike,
N
kur një fazë testimi me video për gjyqtarët ndihmës ishte miratuar së bashku
me rishikimin më të madh të “Rregullave të Lojës” në historikun e IFAB-it.

Rreg u llat e Lo jës 16 / 1 7 | Hyrje

9

Struktura dhe
puna e IFAB-it
 ë vitin 2012 IFAB ka filluar një proces të reformës i cili përfundoi më 13 janar
N
2014, kur IFAB u bë një shoqatë autonome sipas ligjit zviceran dhe miratoi
statutet që përcaktojnë qëllimin, strukturën dhe përgjegjësitë e IFAB-it dhe
organeve të tij. Për të siguruar që puna e IFAB-it është transparente,
demokratike dhe moderne, ishte formuar një sekretariat ekzekutiv i udhëhequr
nga Sekretari i IFAB-it.
 ërderisa përbërja e IFAB-it mbeti e pandryshuar, reforma pa formimin e
P
Panelit Këshillëdhënës të Futbollit dhe Panelit Këshillëdhënës Teknik të
përbërë prej ekspertëve nga e gjithë bota e futbollit. Këto panele kanë për
qëllim përmirësimin e procesit të konsultimit dhe të nxisin një qasje më pro
aktive në zhvillimin e Rregullave.

Mbledhja e Përgjithshme Vjetore (MPV)
MPV mbahet në shkurt apo mars në Angli, Skoci, Uells dhe Irlandën e Veriut në
një rotacion të rreptë, gjithashtu edhe një lokacion vendoset nga FIFA për vitet
e Kupës së Botës së FIFA-s. Vendimet e MPV-së mbi “Rregullat e Lojës” janë të
detyrueshme për konfederatat dhe shoqatat kombëtare të futbollit që nga 1
Qershori. Megjithatë, konfederatat dhe shoqatat kombëtare të futbollit sezoni
aktual i të cilave nuk ka përfunduar deri më 1 qershor mund t’i vonojnë
ndryshimet deri në fillimin e sezonit të tyre të ardhshëm ose në fund të garës;
ato që fillojnë para datës 1 qershor mund t’i zbatojnë pasi IFAB të ketë lëshuar
qarkoren zyrtare me të cilën njofton për ndonjë ndryshim.

 uk mund të bëhet asnjë ndryshim në “Rregullat e Lojës” nga ndonjë
N
konfederatë apo shoqatë kombëtare e futbollit (përfshirë edhe garat), nëse
nuk është miratuar nga IFAB.
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Mbledhja Vjetore e Punës (MVP)
MVP është mbledhja përgatitore për MPV dhe mbahet në nëntor. MVP-ja mund
të shqyrtojë çështjet e paraqitura nga ndonjë konfederatë apo shoqatë
kombëtare e futbollit dhe mund të miratojë eksperimente dhe prova.
Megjithatë, ndryshimet në Rregulla duhet të miratohen në MPV.
Nën Komiteti Teknik (NKT)
NKT i IFAB-it përbëhet prej ekspertëve nga katër shoqatat e futbollit britanik,
FIFA-s dhe IFAB-it dhe është përgjegjës për shqyrtimin e ndryshimeve të
mundshme në Rregulla dhe mbikëqyrjen e provave të miratuara nga MVP dhe
MPV.

Panelet Këshillëdhënëse
Paneli Këshillëdhënës i Futbollit (PKF) dhe Paneli Këshillëdhënës Teknik (PKT)
përbëhet prej ekspertëve nga e gjithë bota e futbollit, të cilët mbështesin punën
e IFAB-it mbi “Rregullat e Lojës”. Ato përfshijnë ish-lojtarë, trajnerë dhe
gjyqtarë prej konfederatave të ndryshme dhe organeve të futbollit. PKF ofron
perspektiva nga lojtarët dhe trajnerët, ndërsa PKT vlerëson detajet teknike dhe
ndikimet e mundshme për çdo ndryshim të Rregullit.
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Historiku i rishikimit
të Rregullit aktual
 utoriteti për rishikimin e tanishëm të “Rregullave të Lojës” gjendet në
A
procesverbalin e MPV-së 127, 128 dhe 129. NKT ka filluar punën në vjeshtë të
vitit 2014 dhe procesverbali i 129-të i MPV-së të mbajtur më 28 shkurt 2015
regjistron se:

“ (...) qëllimi i rishikimit është për t’i bërë “Rregullat e Lojës” më të
kapshme dhe më lehtë të kuptueshme nga të gjithë në futboll dhe rritjen e
konsistencës në të kuptuar, interpretuar dhe zbatuar.”

 ishqyrtimi është fokusuar në bërjen e Rregullave më të përshtatshme për lojë
R
moderne në të gjitha nivelet. Fushat kryesore të ndryshimit janë:
• S
 trukturë më e thjeshtë – Rregulli dhe Interpretimi i Rregullit janë
kombinuar, kështu të gjitha informatat për secilin Rregull janë në të njëjtin
vend.
• Titujt e përditësuar – disa Rregulla janë riemërtuar qa ta reflektojnë
përmbajtjen e tyre dhe të lejojnë përfshirjen e tekstit që më parë nuk ishte i
caktuar për një Rregull p.sh. Rregulli 6: ‘Gjyqtarët ndihmës’ është bërë
‘Zyrtarët tjerë të ndeshjes’ për të lejuar përfshirjen e gjyqtarit të katërt,
gjyqtarëve ndihmës shtesë etj.
• Gjuha angleze dhe frazeologjia – janë hequr fjalë të panevojshme dhe një
përdorim më i qëndrueshëm i fjalëve dhe frazave i bën Rregullat më të
lexueshme, ndihmon në përkthim dhe redukton konfuzionin dhe
keqkuptimet. Kontradiktat dhe përsëritjet e panevojshme janë hequr.
Rregullat tani janë ‘neutrale ndaj gjinisë’, duke reflektuar rëndësinë e grave
në futboll sot
• Përmbajtja e përditësuar – disa ndryshime i bëjnë Rregullat të përditësuara
me futbollin modern p.sh. rritja e numrit të zëvendësuesve
12

Janë futur dy seksione të ‘reja’ të rëndësishme:

• S
 hpjegimet e Rregullit të ndryshuar – ky seksion jep tekstin e ‘vjetër’, tekstin
e ‘ri’ dhe një sqarim për secilin ndryshim të Rregullit
• F
 jalori – kjo është një listë e përkufizimeve të fjalëve/frazave të rëndësishme
të cilat nganjëherë janë keqkuptuar dhe/ose janë të vështira për t’u
përkthyer
I FAB beson se ky rishikim i bën “Rregullat e Lojës” më të arritshme dhe më
lehtë të kuptueshme nga kushdo që është i përfshirë ose interesuar në futboll.
Kjo duhet të çojë në rritjen e konsistencës në kuptim, interpretim dhe zbatim,
kështu ka më pak mosmarrëveshje dhe kundërshti që rezultojnë nga
interpretimet kontradiktore.
IFAB pranon me mirënjohje punën në këtë rishikim nga Nën Komiteti Teknik:
•
•
•
•
•
•
•
•

David Elleray (Udhëheqës i projektit, IFAB)
Neale Barry (Shoqata e Futbollit e Anglisë)
Jean-Paul Brigger (FIFA)
Massimo Busacca (FIFA)
William Campbell (Shoqata e Futbollit e Irlandës)
Ray Ellingham (Shoqata e Futbollit e Uells-it)
John Fleming (Shoqata e Futbollit e Skocisë)
Fernando Tresaco Gracia (FIFA)

Rreg u llat e Lo jës 16 / 1 7 | Hyrje

13

Shënime mbi
“Rregullat e Lojës”
Ndryshimet
Në varësi të miratimit nga ana e shoqatave kombëtare të futbollit dhe duke u
siguruar se parimet bazë të këtyre rregullave janë respektuar, Rregullat mund
të ndryshohen në zbatimin e tyre për ndeshjet për lojtarët të moshës nën 16
vjeç, për futbollistet femra, për futbollistët veteranë (mbi 35 vjeç) dhe për
lojtarët me aftësi të kufizuar. Secila apo të gjitha ndryshimet në vijim janë të
lejueshme:
•
•
•
•
•

madhësia e fushës së lojës
madhësia, pesha dhe materiali i topit
gjerësia e portës dhe lartësia nga toka deri te shtylla horizontale
kohëzgjatja e pjesëve të lojës
zëvendësimet e lojtarëve

Ndryshime të tjera mund të lejohen vetëm me miratimin e IFAB-it.

Gjuhët zyrtare
IFAB publikon “Rregullat e Lojës” në gjuhën angleze, franceze, gjermane dhe
spanjolle. Nëse ka ndonjë mospërputhje në formulim, teksti në gjuhën angleze
është autoritari.
Treguesi
Ndryshimet kryesore të Rregullit janë të nënvizuara dhe të hijezuara në
margjinë.

14

Rregullat
e Lojës

2016/17

Rregulli

01

Fusha e lojës
1. Sipërfaqja e fushës
Fusha e lojës duhet të jetë e tëra natyrale ose nëse rregullat e garës e lejojnë, e
tëra sipërfaqe artificiale e lojës, përveç ku rregullat e garës lejojnë një
kombinim të integruar të materialeve artificiale dhe natyrale (sistem hibrid).
Ngjyra e sipërfaqeve artificiale duhet të jetë e gjelbër.

 ty ku përdoren sipërfaqe artificiale në ndeshje midis skuadrave përfaqësuese
A
të shoqatave kombëtare të futbollit të pranuara nga FIFA, apo në ndeshjet
ndërkombëtare garuese të klubeve, sipërfaqja duhet të përmbush kërkesat e
programit të kualitetit të FIFA-s për terrenin e futbollit (FIFA Quality
Programme for Footbal Turf ) apo standardin për ndeshje ndërkombëtare
(International Match Standard), përderisa të mos ketë lejime të veçanta nga
FIFA.

2. Shënimi i fushës
Fusha e lojës duhet të ketë formë drejtkëndëshe dhe të shënjohet me vija të
vazhdueshme të cilat nuk duhet të jenë të rrezikshme. Këto vija i përkasin
zonës për të cilën shërbejnë si kufij.

Vetëm vijat e sugjeruara në Rregullin 1 duhet të shënjohen në fushën e lojës.
 y vijat më të gjata që e kufizojnë fushën janë vijat anësore. Dy vijat më të
D
shkurta janë vijat fundore.

 usha e lojës ndahet në dy gjysma nga vija e mesit të fushës, e cila bashkon dy
F
pikat e mesit të dy vijave anësore.
 ika e qendrës së fushës gjendet në mesin e vijës së mesit të fushës. Duke e
P
pasur si epiqendër këtë pikë, rreth saj vizatohet një rreth me rreze prej 9.15
metrash.
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Jashtë
fushës së lojës, 9.15 metra larg nga harku i goditjes së këndit mund të
bëhen shenja tek këndi i djathtë i vijave fundore dhe vijave anësore.

 ë gjitha vijat duhet të jenë të së njëjtës trashësi, që nuk duhet të jenë më tepër
T
se 12 centimetra. Vijat fundore duhet të jenë me trashësi të njëjtë me shtyllat
pingule dhe shtyllën horizontale.
 ty ku përdoren sipërfaqet artificiale, lejohet që të shënjohen vijat tjera, me
A
kusht që ato të jenë me ngjyrë tjetër dhe qartë të dallueshme nga vijat që
përdoren për futboll.

 jë lojtar i cili bën shenja të paautorizuara në fushën e lojës, duhet të
N
ndëshkohet për sjellje josportive. Nëse gjyqtari vëren se një gjë e tillë po bëhet
gjatë zhvillimit të ndeshjes, lojtari ndëshkohet sapo topi të ketë dalë nga loja.

3. Përmasat
Vija anësore duhet të jetë më e gjatë sesa vija fundore.
• G
 jatësia (vija anësore):
minimum
90 metra
maksimum 120 metra

• Gjatësia (vija fundore):
minimum 45 metra
maksimum 90 metra

4. Përmasat për ndeshjet ndërkombëtare
• G
 jatësia (vija anësore):
minimum
100 metra
maksimum 110 metra

• Gjatësia (vija fundore):
minimum 64 metra
maksimum 75 metra

 arat mund të përcaktojnë gjatësinë e vijës fundore dhe anësore brenda
G
dimensioneve të mësipërme.

20

zona e këndit

flamuri i këndit (obligativ)

min. 45 metra / maks. 90 metra

vija fundore
7.32 metra
5. zona e rreptësisë
pika e penalltisë

6. zona e penalltisë

flamuri anësor (opsional)

min. 90 metra / maks. 120 metra

harku i penalltisë

rrezja
9.15 metra
pika e mesit të fushës

vija e mesit të fushës

vija anësore

rrethi i mesit të fushës

shenjë
opsionale

16.5 metra

5 .5metra

16.5 metra

11 metra
5.5 metra

9.15 metra

9.15 metra

9.15 metra

rrezja 1 metër
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5. Zona e rreptësisë
Dy vija vizatohen në kënd të drejtë me vijën fundore, 5.5 metra larg secilës prej
shtyllave pingule të portës. Këto vija zgjaten në fushën e lojës në distancën prej
5.5 metrash dhe bashkohen me njëra-tjetrën nga një vijë paralele me vijën
fundore. Kjo zonë e cila kufizohet nga këto vija dhe vija fundore quhet zonë e
rreptësisë.
6. Zona e penalltisë
Dy vija vizatohen në kënd të drejtë me vijën fundore, 16.5 metra nga brendësia
e secilës shtyllë pingule të portës. Këto vija zgjaten në fushën e lojës në
distancën prej 16.5 metrash dhe bashkohen me njëra-tjetrën nga një vijë
paralele me vijën fundore. Kjo zonë e cila kufizohet nga këto vija dhe vija
fundore quhet zonë e penalltisë.
 renda zonës përkatëse të penalltisë, shënjohet pika e penalltisë në distancë
B
prej 11 metrash nga mesi i shtyllave vertikale të portës.

J ashtë zonës së penalltisë, nga pika e zonës së penalltisë vizatohet një hark në
formë gjysmërrethi me rreze 9.15 metra.

7. Zona e këndit
Zona e këndit përcaktohet nga një çerek rrethi me rreze 1 metër nga secila
shtyllë e flamurit të këndit, vizatohet në çdo kënd të fushës brenda fushës së
lojës.
Flamujt e këndit janë të detyrueshëm
Flamuri i këndit të jetë i lartë jo më
pak se 1.5 metra, pa majë

zona e këndit
rreze 1 metër
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Vijat të mos jenë më
shumë se 12 centimetra

8. Flamujt e këndit
Një flamur këndi, së paku 1.5 metra i lartë, pa majë duhet të vendoset në secilin
kënd.
 lamujt mund të vendosen në fundin e çdo skaji të vijës së mesit të fushës, së
F
paku 1 metër jashtë vijës anësore.

9. Zona teknike
Zona teknike gjen zbatim në ndeshjet që luhen në stadiume me një zonë të
dizajnuar me ndenjëse për zyrtarët e skuadrës dhe lojtarët zëvendësues, siç
përshkruhet më poshtë:

• z ona teknike duhet të shtrihet vetëm 1 metër në çdo krah të zonës së
dizajnuar me ulëse dhe zgjatet përpara deri në një distancë prej 1 metër larg
vijës anësore
• duhet të përdoren shënjimet për ta përcaktuar këtë zonë
• n
 umri i personave që mund të qëndrojnë në zonën teknike përcaktohet nga
rregulloret e garës
• personat që qëndrojnë në zonën teknike:
••identifikohen përpara fillimit të ndeshjes, në përputhje me rregulloret e
garës
••duhet të sillen në mënyrë të përgjegjshme
••duhet të qëndrojnë brenda kufijve të zonës teknike, përveç në raste të
veçanta, p.sh. kur me miratimin e gjyqtarit, një fizioterapist/mjek hyn në
fushën e lojës, për ta vlerësuar gjendjen e lojtarit të lënduar

• vetëm një person lejohet në një çast të caktuar, të japë udhëzime taktike nga
zona teknike
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10. Portat
Porta duhet të vendoset në qendër të çdo vije fundore.

 jë portë përbëhet nga dy shtylla vertikale që duhet të jenë të baraslarguara
N
nga flamujt e këndit dhe të bashkohen në krye me njëra-tjetrën nga një shtyllë
horizontale. Shtyllat pingule dhe ajo horizontale duhet të jenë të ndërtuara prej
një materiali të aprovuar. Ato mund të jenë në formë katrore, drejtkëndëshe,
rrumbullake ose eliptike dhe duhet të mos paraqesin rrezik.
 istanca në mes të brendësisë së dy shtyllave pingule është 7.32 metra, ndërsa
D
distanca prej skajit më të ulët të shtyllës horizontale deri në tokë është 2.44
metra.
 ozicioni i shtyllave vertikale të portës në relacion me vijën fundore duhet të
P
jetë në përputhje me grafikun.
S htyllat pingule dhe ajo vertikale duhet të jenë të bardha dhe të kenë gjerësi
dhe thellësi të njëjtë, e cila nuk kalon 12 centimetrat.

 ëse shtylla horizontale lëviz nga vendi apo thyhet, loja ndalet derisa ajo të
N
riparohet apo vendoset në pozicionin e duhur. Nëse ajo nuk mund të riparohet,
ndeshja duhet të ndërpritet. Litari apo ndonjë material tjetër elastik apo
material i rrezikshëm nuk mund të zëvendësojë shtyllën horizontale. Loja
rifillon me një top të diskutueshëm.

 rjetat mund të vendosen tek portat dhe pjesa e fushës prapa portës; ato duhet
R
të jenë të vendosura në mënyrë të duhur dhe nuk duhet të pengojnë portierin.

Siguria
Portat (duke përfshirë edhe portat e lëvizshme) duhet të fiksohen fortë në tokë.
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2.44 metra
7.32

met

ra

 ozicioni i shtyllave vertikale të portës
P
në relacion me vijën fundore duhet të
jetë në përputhje me grafikën e
mëposhtme.

7.32 metra

7.32 metra

7.32 metra

7.32 metra
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11. Teknologjia e vijës fatale të golit (GLT)
Sistemet GLT mund të përdoren për të verifikuar nëse një gol është shënuar, që
ta mbështesë vendimin e gjyqtarit kryesor.

 ty ku përdoret teknologjia e vijës fatale të golit (GLT), modifikimet tek korniza
A
e golit mund të lejohen në pajtim me specifikimet e përcaktuara në programin
e cilësisë së FIFA-s për GLT (FIFA Quality Programme for GLT) dhe “Rregullat e
Lojës”. Përdorimi i GLT-së duhet të përcaktohet në rregulloret e garës.
Parimet e GLT-së
GLT aplikohet vetëm tek vija fatale e golit dhe shërben vetëm që ta përcaktojë
nëse një gol është shënuar.
 ëse goli është shënuar, sistemi GLT duhet t’ia konfirmojë atë menjëherë dhe
N
në mënyrë automatike brenda një sekonde, vetëm zyrtarëve të ndeshjes
(përmes orës së gjyqtarit kryesor, me dridhje dhe sinjal vizual).

Kërkesat dhe specifikimet e GLT
Nëse GLT përdoret në ndeshje garuese, organizatorët e garës duhet të sigurojnë
që sistemi është certifikuar në përputhje me njërin nga standardet në vijim:
• FIFA Quality PRO
• FIFA Quality
• IMS - INTERNATIONAL MATCH STANDARD

 jë institut i pavarur i testimit, duhet të verifikojë saktësinë dhe
N
funksionalitetin e teknologjive të ndryshme që janë përdorur në sistem, në
përputhje me manualin e testimit. Nëse teknologjia nuk funksionon në
përputhje me manualin e testimit, gjyqtari nuk duhet ta përdorë sistemin GLT
dhe duhet të raportojë këtë tek autoriteti i duhur.

 ty ku përdoret GLT, gjyqtari duhet të testojë funksionalitetin e teknologjisë
A
para ndeshjes, ashtu siç është përcaktuar në programin e cilësisë së FIFA-s për
GLT manualin e testimit (FIFA Quality Programme for GLT Testing Manual).
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12. Reklamat komerciale
Nuk lejohet asnjë formë e reklamave komerciale, qoftë reale apo virtuale, në
fushën e lojës, në tokë brenda zonës që rrethohet nga rrjetat e portës, zonën
teknike, apo në tokë brenda një distance prej 1 metër nga vijat kufizuese që nga
çasti i hyrjes së skuadrave në fushën e lojës, deri kur ato dalin prej saj për
pushimin e ndeshjes dhe që nga çasti kur ato rihyjnë përsëri në fushën e lojës,
e deri në përfundim të ndeshjes. Reklamat nuk lejohen nëpër porta, rrjeta dhe
shkopinjtë apo flamujt e këndit, madje asnjë lloj pajisje shtesë (kamera,
mikrofona etj.) nuk mund të vendoset te këto objekte.
Veç kësaj, reklamat në këmbë (që vendosen rreth fushës) duhet të jenë së paku:
• 1 metër larg vijave anësore të fushës së lojës
• distancë të njëjtë duhet të kenë edhe me rivënien fundore, sikurse që duhet
ta kenë edhe me thellësinë e rrjetës së golit
• 1 metër larg nga rrjeta e golit

13. Stemat dhe emblemat
Riprodhimi, qoftë real apo virtual, i stemave të përfaqësueseve ose emblemave
të FIFA-s, konfederatave, shoqatave kombëtare të futbollit, garave, klubeve apo
organizmave të tjerë, është i ndaluar në fushën e lojës, në rrjetat e portës dhe
zonat e rrethuara prej tyre, në porta dhe shkopinjtë e flamujve të këndit gjatë
kohëzgjatjes së ndeshjes. Ato janë të lejuara në flamujt e këndit.
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Rregulli

02

Topi
1. Veçoritë dhe përmasat
Të gjithë topat duhet të jenë:
•
•
•
•
•

sferik (të rrumbullakët)
bërë nga materiali i përshtatshëm
me një perimetër në mes të 68 centimetra dhe 70 centimetra
me peshë në mes të 410 gramë dhe 450 gramë në fillim të ndeshjes
me një presion të barabartë me 0.6 – 1.1 atmosferësh (600 – 1,100 gramë/
cm2) në nivelin e detit.

 ë gjithë topat që përdoren në ndeshjet e një gare zyrtare të organizuar nën
T
juridiksionin e FIFA-s apo të konfederatave duhet të mbartin njërën nga shenjat
në vijim:

• FIFA Quality PRO

• FIFA Quality

• IMS - INTERNATIONAL
MATCH STANDARD


Topat që mbajnë shenjën e mëparshme të cilësisë si: “FIFA Approved”, “FIFA
Inspected” apo “International Matchball Standard” mund të përdoren në garat
e lartpërmendura deri më 31 korrik 2017.
S ecila shenjë tregon se ai është testuar zyrtarisht dhe përmbush kërkesat
specifike teknike për atë shenjë, që u shtohen kërkesave minimale të
parashtruara në Rregullin 2 dhe duhet të miratohen nga IFAB. Institutet që
kryejnë testimet, duhet të miratohen nga FIFA.
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 ty ku aplikohet teknologjia e vijës fatale të golit (GLT), topat me teknologji të
A
integruar duhet të mbartin njërën nga shenjat e kualitetit të listuara më lartë.

Garat e shoqatës kombëtare të futbollit mund të kërkojnë përdorimin e topave
që mbartin njërën nga këto tri shenja.

 ë ndeshjet e luajtura në një gare zyrtare të organizuar nën juridiksionin e
N
FIFA-s, të konfederatave apo shoqatave kombëtare të futbollit, në top nuk
lejohet asnjë reklamë komerciale, përveç stemës/emblemës së garës,
organizatorit të garës dhe markës së kompanisë së autorizuar për prodhimin e
topit. Rregulloret e garës mund të kufizojnë madhësinë dhe numrin e shenjave
të tilla.

2. Zëvendësimi i topit me defekt
Nëse topi bëhet me defekt:

• loja ndalet dhe
• rifillon duke lëshuar topin tjetër, në vendin ku topi i mëparshëm doli jashtë
përdorimit (top i diskutueshëm)

 ëse topi bëhet me defekt tek një goditje fillestare, rivënie fundore, goditje nga
N
këndi, goditje e lirë, goditje e penalltisë apo rivënie anësore ndeshja rifillon si
zakonisht.
 ëse topi bëhet me defekt gjatë goditjes së penalltisë apo gjatë goditjeve nga
N
pika e penalltisë, ashtu që ai lëviz përpara dhe para se ai të preket nga ndonjë
lojtar, shtylla horizontale apo shtyllat pingule, goditja e penalltisë përsëritet.
Topi nuk mund të ndërrohet gjatë një ndeshje pa miratimin e gjyqtarit.

3. Topat shtesë
Topat shtesë që përmbushin kërkesat e Rregullit 2 mund të vendosen rreth e
rrotull fushës së lojës dhe përdorimi i tyre është nën kontrollin e gjyqtarit
kryesor.
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Rregulli

03

Lojtarët
1. Numri i lojtarëve
Një ndeshje luhet nga dy skuadra, secila me një maksimum prej njëmbëdhjetë
lojtarëve; njëri duhet të jetë portier. Ndeshja nuk mund të fillojë ose vazhdojë
nëse ndonjëra nga skuadrat ka më pak se shtatë lojtarë.

 ëse një skuadër ka më pak se shtatë lojtarë sepse një apo më shumë lojtarë
N
janë larguar qëllimisht nga fusha e lojës, gjyqtari nuk është i detyruar ta ndalë
lojën dhe parimi i avantazhit mund të zbatohet. Por, ndeshja nuk duhet të
rifillojë pasi topi të ketë dalë nga loja, nëse një skuadër nuk ka numrin minimal
prej shtatë lojtarëve.

 ëse rregulloret e garës e saktësojnë se gjithçka mbi lojtarët dhe zëvendësuesit
N
duhet të dorëzohet përpara fillimit të ndeshjes dhe njëra nga skuadrat e fillon
ndeshjen me më pak se njëmbëdhjetë lojtarë, vetëm lojtarët që figurojnë në
formacionin e parë dhe lojtarët zëvendësues të emëruar në listë mund të
marrin pjesë në ndeshje, pas mbërritjes së tyre.

2. Numri i zëvendësimeve
Garat zyrtare
Maksimalisht tre lojtarë zëvendësues mund të aktivizohen në ndonjë ndeshje
të luajtur në garë zyrtare të organizuar nën juridiksionin e FIFA-s,
konfederatave apo shoqatave kombëtare të futbollit.

 regullat e garës duhet të specifikojnë se sa zëvendësues mund të emërohen në
R
stolin e rezervave, që janë jo më pak se tre dhe jo më shumë se dymbëdhjetë.
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Ndeshje të tjera
Në ndeshjet e skuadrave kombëtare “A”, maksimalisht lejohet të bëhen gjashtë
zëvendësime.
 ë të gjitha ndeshjet e tjera, një numër më i madh i zëvendësimeve mund të
N
lejohet nëse:
• skuadrat arrijnë marrëveshje për numrin maksimal
• gjyqtari njoftohet para fillimit të ndeshjes për një gjë të tillë

 ëse gjyqtari nuk është informuar, apo nëse marrëveshja nuk është arritur
N
para fillimit të ndeshjes, secilës skuadër i lejohen maksimalisht gjashtë
zëvendësime.

Kthimi i të zëvendësuarit
Përdorimi i kthimit të lojtarit të zëvendësuar lejohet vetëm në nivelet më të
ulëta (nivelet bazike/rekreative) të futbollit, në varësi të miratimit nga ana e
shoqatës kombëtare të futbollit.

3. Procedura e zëvendësimit
Emrat e të gjithë zëvendësuesve duhet t’i jepen gjyqtarit para fillimit të
ndeshjes. Çdo zëvendësues emri i të cilit nuk figuron në listë deri në këtë kohë,
nuk mund të marrë pjesë në ndeshje.
Që të zëvendësohet një lojtar në fushë me një tjetër që vjen nga stoli, duhet të
përmbushen kushtet në vijim:

• gjyqtari kryesor duhet të informohet përpara se të bëhet ndonjë zëvendësim
• lojtari që zëvendësohet merr lejen nga gjyqtari kryesor që të lëshojë fushën e
lojës, përveç nëse lojtari tashmë është jashtë fushës
• lojtari që zëvendësohet nuk është i detyruar që ta lëshojë fushën e lojës në
vijën e mesit të fushës dhe nuk mund të marrë më pjesë në ndeshje, përveç
në rastet ku kthimi i lojtarëve të zëvendësuar është i lejuar
• nëse një lojtar që kërkohet të zëvendësohet refuzon të lë fushën, loja 		
vazhdon
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Lojtari zëvendësues hyn në fushën e lojës vetëm:
•
•
•
•

kur loja është e ndalur
tek vija e mesit të fushës
pasi lojtari që zëvendësohet të ketë dalë jashtë fushës së lojës
pas pranimit të sinjalit nga gjyqtari

 ëvendësimi kompletohet kur lojtari zëvendësues hyn në fushën e lojës; nga ky
Z
moment, lojtari zëvendësues shndërrohet në lojtar dhe lojtari që del nga fusha
e lojës, bëhet lojtar i zëvendësuar.
 ojtari zëvendësues mund të ekzekutojë çdo rifillim të lojës, me kusht që
L
fillimisht ai të futet në fushën e lojës.

 ëse një zëvendësim bëhet gjatë pushimit të ndeshjes apo përpara kohëve
N
shtesë (vazhdimeve), procedura duhet të kompletohet përpara se të rifillojë
ndeshja.
 ë gjithë lojtarët e zëvendësuar dhe ata zëvendësues, janë nën autoritetin e
T
gjyqtarit qoftë nëse luajnë apo nuk luajnë.

4. Ndërrimi i portierit
Cilido lojtar mund t’i ndërrojë vendet me portierin nëse:
• gjyqtari informohet përpara se të bëhet ky ndërrim
• ndërrimi bëhet gjatë një ndërprerjeje të lojës

5. Shkeljet dhe ndëshkimet
Nëse një lojtar i emëruar si zëvendësues fillon ndeshjen, në vend të një lojtari
që është caktuar të futet nga fillimi i ndeshjes dhe gjyqtari nuk është informuar
për këtë ndryshim:
•
•
•
•
•

gjyqtari lejon lojtarin e emëruar si zëvendësues që të vazhdojë të luajë
nuk merren sanksione disiplinore ndaj lojtarit zëvendësues
lojtari që është dashur të luajë nga fillimi bëhet lojtar zëvendësues
numri i zëvendësimeve nuk reduktohet
gjyqtari raporton incidentin tek autoritetet e duhura
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Nëse lojtari ndërron vendet me portierin pa lejen e gjyqtarit, gjyqtari:
• lejon që loja të vazhdojë
• ndëshkon të dy lojtarët kur topi të ketë dalë nga loja
Për çfarëdo shkelje tjetër të këtij Rregulli:

• lojtarët ndëshkohen
• loja rifillon me goditje të lirë indirekte, nga vendi ku ishte topi në çastin kur
loja ishte ndalur

6. Lojtarët dhe zëvendësuesit që përjashtohen
Një lojtar i cili përjashtohet:

• p
 ara paraqitjes së listës së skuadrës, nuk mund të emërohet në listën e
skuadrës në asnjë rol tjetër
• pasi të emërohet (shkruhet) në listën e skuadrës dhe para goditjes fillestare
mund të zëvendësohet nga një lojtar zëvendësues që është në listë, ndërsa
lojtari i përjashtuar nuk mund të zëvendësohet; numri i zëvendësimeve që
skuadra mund të bëjë nuk reduktohet
• pas goditjes fillestare nuk mund të zëvendësohet
 jë lojtar rezervë i emëruar në listën e skuadrës që përjashtohet para apo pas
N
goditjes fillestare, nuk mund të zëvendësohet.

7. Persona të tjerë në fushën e lojës
Trajneri dhe zyrtarët e tjerë që janë të emëruar në listën e skuadrës (në
përjashtim të lojtarëve në lojë apo atyre zëvendësues) cilësohen zyrtarë të
skuadrës. Çdonjëri që nuk është i emëruar në listën e skuadrës si lojtar,
zëvendësues apo zyrtar i skuadrës cilësohet faktor i jashtëm.
 ëse një zyrtar i skuadrës, lojtar zëvendësues, lojtar i zëvendësuar, lojtar i
N
përjashtuar apo faktor i jashtëm hyn në fushën e lojës gjyqtari duhet:
• ta ndalojë lojën vetëm nëse ndërhyn në rrjedhën e lojës
• ta largojë personin kur loja ndalet
• të marrë veprimet e duhura disiplinore
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Nëse loja është ndalur dhe ndërhyrja në rrjedhën e lojës ishte nga:

• n
 jë zyrtar i skuadrës, lojtar zëvendësues, lojtar i zëvendësuar ose lojtar i
përjashtuar, loja rifillon me një goditje të lirë direkte apo goditje nga
penalltia
• një faktor i jashtëm, loja rifillon me një top të diskutueshëm

 ëse një top është duke shkuar në portë dhe ndërhyrja nuk e pengon një lojtar
N
mbrojtës që të luajë me topin, goli pranohet nëse topi hyn në gol (qoftë edhe
nëse ishte bërë kontakt me topin) përveç nëse topi hyn në portën e
kundërshtarit.

8. Lojtari jashtë fushës së lojës
Nëse, pasi ka lënë fushën e lojës me leje të gjyqtarit, lojtari rihyn pa lejen e
gjyqtarit, gjyqtari duhet ta:

• n
 dalë lojën (jo menjëherë nëse lojtari nuk ndërhyn në rrjedhën e lojës apo
nëse mund të zbatohet parimi i avantazhit)
• n
 dëshkojë lojtarin për hyrje në fushën e lojës pa leje
• urdhërojë lojtarin ta lëshojë fushën e lojës
Nëse gjyqtari e ndal lojën, ajo duhet të rifillojë:

• m
 e goditje të lirë indirekte, nga vendi ku ishte topi në çastin kur loja ishte
ndalur apo
• në përputhje me Rregullin 12 nëse lojtari shkel këtë Rregull

 jë lojtar i cili kalon vijat kufizuese të fushës së lojës si pjesë e lëvizjes gjatë
N
lojës, nuk kryen shkelje.

9. Goli i shënuar me një person shtesë në fushën e lojës
Nëse, pas një goli të shënuar, përpara se të rifillojë loja gjyqtari e kupton, se një
person shtesë ishte në fushën e lojës kur goli ishte shënuar:
• gjyqtari duhet ta anulojë golin nëse personi shtesë ishte:

••një lojtar, zëvendësues, lojtar i zëvendësuar, lojtar i përjashtuar apo zyrtar
i skuadrës që i përkiste skuadrës që ka shënuar golin
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••një faktor i jashtëm që ka ndërhyrë në rrjedhën e lojës, përveç nëse goli
është shënuar ashtu siç është përshkruar më lartë tek ‘persona shtesë në
fushën e lojës’

Loja rifillon me një rivënie fundore, goditje nga këndi apo top të 			
diskutueshëm.

• gjyqtari duhet ta pranojë golin nëse personi shtesë ishte:

••një lojtar, zëvendësues, lojtar i zëvendësuar, lojtar i përjashtuar apo zyrtar
i skuadrës që i përkiste skuadrës që ka pësuar golin
••faktor i jashtëm që nuk ka ndërhyrë në rrjedhën e lojës

 ë të gjitha rastet, gjyqtari duhet që personin shtesë ta largojë nga fusha e
N
lojës.

 ëse, pasi një gol është shënuar dhe loja ka rifilluar, gjyqtari kupton se një
N
person shtesë ishte në fushën e lojës kur goli ishte shënuar, ky gol nuk mund të
anulohet. Nëse personi shtesë është ende në fushë, gjyqtari duhet ta:
• ndalë lojën
• largojë personin shtesë
• rifillojë me një top të diskutueshëm apo goditje të lirë, varësisht prej rastit
Gjyqtari duhet ta raportojë incidentin tek autoritetet e duhura.

10. Kapiteni i skuadrës
Kapiteni i skuadrës nuk ka status apo privilegje të veçanta por, ka shkallë më të
lartë të përgjegjësisë për sjelljet e skuadrës.
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Rregulli

04

Pajimet
e lojtarëve
1. Siguria
Një lojtar nuk duhet të përdorë pajime apo të veshë çfarëdolloj gjëje që është e
rrezikshme.
 ë gjitha llojet e stolive (varëset, unazat, rrathët, vathët, byzylykët e lëkurës,
T
byzylykët e gomës etj.) janë të ndaluara dhe duhen hequr. Nuk lejohet
përdorimi i leukoplasteve apo letrave ngjitëse për të mbuluar stolitë.
 ojtarët duhet të kontrollohen para fillimit të ndeshjes dhe lojtarët
L
zëvendësues para se ata të hynë në fushën e lojës. Nëse një lojtar vesh ose
përdor pajime apo stoli të paautorizuara/rrezikshme gjyqtari duhet ta
urdhërojë lojtarin që ta:

• largojë veshjen apo stolinë
• lëshojë fushën e lojës në ndalesën e ardhshme të lojës, nëse lojtari nuk është
i gatshëm apo e ka të pamundur ta përmbush
 jë lojtar i cili refuzon të përmbush ose vendos pajisjen apo stolinë përsëri
N
duhet të ndëshkohet.

2. Pajimet e detyrueshme
Pajimet e detyrueshme të një lojtari përbëhen nga artikujt në vijim të ndarë 		
nga njëri-tjetri:

• një fanellë me mëngë
• të mbathurat
• çorapet – shiriti apo çdo material tjetër i aplikuar apo veshur jashtë duhet të
jetë me ngjyrë të njëjtë sikurse pjesa e çorapes ku ai aplikohet ose mbulon
• mbrojtëse të kërcinjve – këto duhet të jenë nga një material i përshtatshëm,
të ofrojnë mbrojtje të arsyeshme dhe të jenë të mbuluara nga çorapet
• këpucë
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Portierët mund të veshin tuta të poshtme.

Lojtari këpuca ose mbrojtësja e kërcinjve e të cilit ka humbur aksidentalisht,
duhet ta ndërrojë atë sa më shpejtë që të jetë e mundur dhe jo më vonë sesa
kur topi të dalë jashtë lojës; nëse përpara se ta bëjë këtë, lojtari luan me topin
dhe/ose shënon gol, goli pranohet.

3. Ngjyrat
• Dy skuadrat duhet të veshin uniforma me ngjyra që i dallojnë ato nga
njëra-tjetra dhe zyrtarët e ndeshjes
• Secili portier duhet të veshë uniformë me ngjyra që janë të dallueshme prej
lojtarëve tjerë dhe zyrtarëve të ndeshjes
• Nëse fanellat e të dy portierëve janë me ngjyrë të njëjtë dhe asnjëri nuk ka
fanellë tjetër, gjyqtari lejon që ndeshja të luhet
 eshjet nën fanellë duhet të kenë ngjyrë të njëjtë me ngjyrën kryesore të
V
mëngëve të fanellës; veshjet nën të mbathura/streçet duhet të kenë ngjyrë të
njëjtë me ngjyrën kryesore të të mbathurave apo pjesa më e poshtme e të
mbathurave të lojtarit të skuadrës së njëjtë, duhet të jetë me ngjyrë të njëjtë.

4. Pajime të tjera
Pajimet mbrojtëse të parrezikshme, si për shembull mbrojtësja e kokës, maska
e fytyrës, mbrojtëset e gjurit dhe krahut të prodhuara nga materiali i butë dhe i
lehtë janë të lejueshme, ashtu siç janë kasketa e portierit dhe syzet optike
sportive.
Aty ku mbrojtëset e kokës janë të veshura, ato duhet të:

• j enë të zeza apo me ngjyrë të njëjtë me ngjyrën kryesore të fanellës (me
kusht që lojtarët e skuadrës së njëjtë veshin ngjyrën e njëjtë)
• jenë në përputhje me paraqitjen profesionale të pajimeve të lojtarit
• mos jenë të ngjitura në fanella
• mos jenë të rrezikshme për lojtarin që vesh ato apo për ndonjë lojtar tjetër
(p.sh. mekanizmi hapës/mbyllës përreth qafës)
• mos ketë ndonjë pjesë që zgjerohet jashtë nga sipërfaqja (element zgjatës 		
nga trupi)
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 ërdorimi i ndonjë forme të komunikimit elektronik në mes të lojtarëve
P
(përfshirë lojtarët zëvendësues/të zëvendësuar dhe ata të përjashtuar)
dhe/ose stafit teknik nuk është i lejueshëm.

 ty ku performanca elektronike dhe sistemi i gjurmimit (EPTS) përdoren (në
A
varësi të marrëveshjes me shoqatën kombëtare të futbollit/organizatorin e
garës):
• ato nuk duhet të jenë të rrezikshme
• i nformacionet dhe të dhënat e transmetuara prej pajisjeve/sistemeve nuk
lejohet të pranohen apo përdoren përgjatë ndeshjes në zonën teknike

 ajimet nuk duhet të kenë ndonjë slogan, deklaratë apo fotografi politike,
P
religjioze apo personale. Lojtarët nuk duhet të zbulojnë ndërresa që shfaqin
slogane, deklarata apo imazhe politike, religjioze, personale apo reklamojnë
diçka tjetër përveç stemës së prodhuesit. Për çdo shkelje lojtari dhe/ose
skuadra do të sanksionohen nga organizatori i garës, shoqata kombëtare e
futbollit apo nga FIFA.

5. Shkeljet dhe ndëshkimet
Për çdo shkelje të këtij Rregulli loja nuk duhet të ndalet dhe lojtari:

• udhëzohet nga gjyqtari që ta lëshojë fushën e lojës për t’i rregulluar pajimet
• lëshon fushën kur loja ndalet, përveç nëse nuk i ka rregulluar pajimet deri në
atë çast

Lojtari i cili lëshon fushën e lojës për t’i rregulluar apo ndërruar pajimet duhet:
• t ’i ketë të kontrolluara pajimet nga një zyrtar i ndeshjes përpara se të lejohet
që të rihyjë në fushën e lojës
• të rihyjë në fushën e lojës vetëm me lejen e gjyqtarit (e cila mund të jepet
gjatë lojës)
 ojtari i cili futet pa leje duhet të ndëshkohet dhe nëse loja ndalet për ta
L
ndëshkuar, akordohet goditje e lirë indirekte nga vendi ku ishte topi në çastin
kur loja ishte ndalur.
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05

Gjyqtari kryesor
1. Autoriteti i gjyqtarit kryesor
Çdo ndeshje kontrollohet nga gjyqtari kryesor i cili ka autoritetin e plotë për të
zbatuar “Rregullat e Lojës” në lidhje me ndeshjen.
2. Vendimet e gjyqtarit
Vendimet do të bëhen bazuar në aftësinë më të mirë të gjyqtarit, në përputhje
me “Rregullat e Lojës” dhe ‘frymën e lojës’ dhe do të bazohen në opinionin e
gjyqtarit, i cili ka diskrecionin që të marrë veprimet e duhura brenda kornizës
së “Rregullave të Lojës”.
 endimet e gjyqtarit për sa u përket fakteve të ndeshjes, përfshirë këtu nëse
V
një gol është shënuar apo jo dhe rezultatin e ndeshjes, janë përfundimtare.

 jyqtari nuk mund të ndryshojë një vendim nëse e kupton se ka qenë i gabuar
G
ose pasi është këshilluar nga një zyrtar tjetër i ndeshjes nëse loja ka rifilluar
ose gjyqtari ka sinjalizuar përfundimin e pjesës së parë apo të dytë (përfshirë
kohët shtesë) dhe ka lëshuar fushën e lojës apo ka fishkëllyer për përfundimin
e ndeshjes.

Nëse gjyqtari e ka të pamundur për të gjykuar, loja mund të vazhdojë nën 		
mbikëqyrjen e zyrtarëve tjerë të ndeshjes, derisa topi të dalë jashtë fushës së 		
lojës.

3. Fuqitë dhe detyrat
Gjyqtari kryesor:

• zbaton “Rregullat e Lojës”
• kontrollon ndeshjen në bashkëpunim me zyrtarët tjerë të ndeshjes
• vepron si kohëmbajtës, mban shënim ngjarjet e ndeshjes dhe iu ofron
raportin e ndeshjes autoriteteve të duhura, përfshirë informacionin mbi
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veprimet disiplinore dhe ndonjë incidenti tjetër që ka ndodhur para, gjatë
ose pas ndeshjes
• mbikëqyr dhe/ose tregon për rifillimin e lojës

Avantazhi
• lejon që loja të vazhdojë kur një shkelje apo faull ndodh dhe skuadra e cila
nuk e ka shkaktuar shkeljen do të përfitojë nga avantazhi dhe penalizon
shkeljen apo faullin, nëse avantazhi i parashikuar nuk arrihet në atë kohë ose
brenda pak sekondave
Veprimi disiplinor
• dënon shkeljen më të rëndë, në terma të sanksionimit, rifillimit, ashpërsisë
fizike dhe ndikimit taktik, kur ndodh më shumë se një shkelje në të njëjtën
kohë
• merr veprim disiplinor kundër lojtarëve që janë fajtorë për shkelje të
ndëshkueshme me karton të verdhë apo të kuq
• ka autoritetin të marrë veprim disiplinor që nga hyrja në fushën e lojës
për inspektim para ndeshjes, e deri ta lëshojë fushën e lojës pasi ndeshja të
përfundojë (duke përfshirë goditjet nga pika e penalltisë). Nëse, përpara se
të hyjë në fushën e lojës tek fillimi i ndeshjes, lojtari kryen një shkelje për
përjashtim, gjyqtari ka autoritetin që të parandalojë lojtarin që të marrë
pjesë në ndeshje (shih Rregullin 3.6); gjyqtari do të raportojë ndonjë sjellje
tjetër të pahijshme
• ka fuqinë që ta tregojë kartonë të verdhë apo të kuq që nga hyrja në fushën e
lojës në fillim të ndeshjes dhe deri kur ndeshja të ketë përfunduar, përfshirë
intervalin në pushimin e pjesëve të lojës, kohëve shtesë dhe goditjet nga pika
e penalltisë
• merr veprime ndaj zyrtarëve të skuadrës që nuk sillen në mënyrë të
përgjegjshme dhe mund t’i përjashtojë ata nga fusha e lojës dhe mjediset
rrethuese të saj
• vepron duke u bazuar në këshillat e zyrtarëve tjerë të ndeshjes, lidhur me
incidentet që gjyqtari kryesor nuk i ka parë
Lëndimet
• lejon që loja të vazhdojë deri sa topi të dalë jashtë lojës, nëse një lojtar është
lënduar lehtë
46

• n
 dalon lojën nëse lojtari është lënduar seriozisht dhe siguron që ai është
nxjerrë nga fusha e lojës. Një lojtar i lënduar nuk mund të trajtohet në fushën
e lojës dhe mund të rihyjë vetëm pasi të rifillojë loja; nëse topi është në lojë,
rihyrja duhet të bëhet nga vijat anësore por, nëse topi është jashtë lojës, ajo
mund të bëhet prej cilësdo vijë kufizuese. Përjashtimet nga kërkesa për ta
lëshuar fushën e lojës bëhen vetëm kur:

••një portier është lënduar
••një portier dhe lojtari jashtë fushës së lojës janë përplasur dhe kanë 		
		 nevojë për përkujdesje
••lojtarët e të njëjtës skuadër janë përplasur dhe kanë nevojë për 			
		përkujdesje
••ndodh një lëndim serioz
••lojtari është lënduar si rezultat i një shkeljeje fizike për të cilën
kundërshtari është ndëshkuar apo përjashtuar (p.sh. ndërhyrje
moskokëçarëse apo faull serioz), nëse vlerësimi/trajtimi përfundon shpejtë

• s iguron që çdo lojtar që ka rrjedhje gjaku lëshon fushën e lojës. Lojtari mund
të rihyjë vetëm pasi ta ketë pranuar sinjalin nga gjyqtari kryesor, i cili duhet të
jetë i bindur se rrjedhja e gjakut ka pushuar dhe nuk ka gjak në pajime
• nëse gjyqtari ka autorizuar mjekët dhe/ose mbajtësit e barelës për të hyrë në
fushën e lojës, lojtari duhet ta lëshojë fushën në barelë ose në këmbë. Lojtari i
cili nuk i bindet urdhrit duhet të ndëshkohet për sjellje josportive
• nëse gjyqtari ka vendosur që të ndëshkojë apo përjashtojë lojtarin i cili është i
lënduar dhe duhet ta lëshojë fushën e lojës për trajtim, kartoni duhet t’i
tregohet përpara se lojtari ta lëshojë fushën
• nëse loja nuk është ndalë për ndonjë arsye tjetër, apo nëse lëndimi i pësuar
nga lojtari nuk është rezultat i shkeljes së “Rregullave të Lojës”, loja rifillon
me një top të diskutueshëm
Ndërhyrja e jashtme
• ndal, pezullon apo ndërpret ndeshjen për ndonjë shkelje të Rregullave apo
për shkak të ndërhyrjeve të jashtme si p.sh. nëse:

••ndriçimi në stadium nuk është i mjaftueshëm
••një objekt i hedhur nga një spektator godet një zyrtar të ndeshjes, një lojtar
apo zyrtar të skuadrës, gjyqtari mund të lejojë ndeshjen të vazhdojë, ta
ndalë, pezullojë apo ndërpresë në varësi të rrezikshmërisë së incidentit
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••një spektator i frynë një bilbili i cili ndërhyri në rrjedhën e lojës, loja
ndalet dhe rifillon me një top të diskutueshëm
••një top shtesë, objekt tjetër apo kafshë hyn në fushën e lojës gjatë
ndeshjes, gjyqtari duhet:

––të ndalë lojën (dhe rifillon me një top të diskutueshëm) vetëm nëse ai
ndërhyn në rrjedhën e lojës, përveç nëse topi është duke shkuar në
portë dhe kjo ndërhyrje nuk e pengon një lojtar mbrojtës që të luajë me
topin, goli pranohet nëse topi hyn në portë (edhe nëse ishte bërë
kontakti me topin) përveç nëse topi hyn në portën kundërshtare
––të lejojë lojën që të vazhdojë, nëse nuk ndërhyn në rrjedhën e lojës dhe e
largon atë në mundësinë e parë

• nuk lejon asnjë person të paautorizuar të futet në fushën e lojës

4. Pajimet e gjyqtarit kryesor
Pajimet e detyrueshme:
• Bilbili
• Ora
• Kartoni i kuq dhe i verdhë
• Bllok shënimesh (ose mjete tjera që shërbejnë për mbajtjen e shënimeve për
ngjarjet e ndeshjes)
Pajime të tjera
Gjyqtarët mund të lejohet të përdorin:

• P
 ajisje për komunikim me zyrtarët tjerë të ndeshjes siç janë: flamujt me
dridhje/bip, kufjet etj.
• EPTS apo pajisje tjera për monitorimin e fitnesit

Gjyqtarëve dhe zyrtarëve tjerë të ndeshjes u ndalohet që të bartin stoli apo
ndonjë pajisje tjetër elektronike.

5. Sinjalizimet e gjyqtarit kryesor
Referojuni grafikëve për sinjalet e miratuar të gjyqtarit kryesor

 ërveç sinjalizimit aktual ‘me dy duar’ për avantazhin, tani sinjalizimi i njëjtë
P
lejohet edhe me ‘një dorë’, pasi nuk është e lehtë gjithmonë për gjyqtarët që të
vrapojnë me të dy duart e zgjeruara.
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KICK

FREE KICK

Goditje e lirë indirekte

Goditje e lirë direkte

Avantazh (1)

Avantazh (2)
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OFFSIDE
OFFSIDE
Goditje nga penalltia

Karton i kuq dhe i verdhë

Goditje nga këndi

Rivënie fundore

PENALTY KICK

CORNERKICK
KICK
CORNER
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GOALKICK
KICK
GOAL

6. Përgjegjësia e zyrtarëve të ndeshjes
Një gjyqtar apo zyrtar i ndeshjes nuk mbahet përgjegjës për:

• çfarëdolloj lëndimi të pësuar nga një lojtar, zyrtar apo spektator
• çfarëdolloj dëmtimi të çfarëdolloj prone
• çfarëdolloj humbjeje tjetër që mund të pësojë ndonjë individ, klub, kompani,
shoqatë apo organizëm tjetër, që është pasojë apo mund të vijë si pasojë e
ndonjë vendimi të marrë duke u mbështetur në “Rregullat e Lojës” ose duke
respektuar procedurat normale që kërkohen për ta kontrolluar një ndeshje.
Vendimet e tilla mund të përfshijnë një vendim:

• që gjendja e fushës së lojës apo mjediset rrethuese të saj apo kushtet e motit
janë të tilla që mund të lejojnë apo jo zhvillimin e një ndeshjeje
• për të ndërprerë një ndeshje për çfarëdolloj arsye
• për përshtatshmërinë e pajisjeve të fushës dhe topit të përdorur gjatë 		
ndeshjes
• për të ndalur apo jo ndeshjen për shkak të ndërhyrjeve nga ana e
spektatorëve apo ndonjë problemi në zonat e spektatorëve
• për të ndalur apo jo lojën që t’i mundësojë lojtarit të lënduar ta lërë fushën e
lojës për trajtim
• për t’i kërkuar lojtarit të lënduar që ta lë fushën e lojës për trajtim
• për të lejuar apo jo lojtarin të mbajë një veshje apo pajim të caktuar
• ku gjyqtari ka autoritetin, për ta lejuar apo jo cilindo person (përfshirë
zyrtarët e skuadrës apo stadiumit, punonjësit e sigurisë, fotografët ose
përfaqësuesit e tjerë të mediave) që të jenë prezent në afërsi të fushës së
lojës
• çfarëdolloj vendimi tjetër të marrë në përputhje me “Rregullat e Lojës” apo
në pajtim me detyrat e tij nën kushtet e FIFA-s, konfederatës, shoqatës
kombëtare të futbollit apo rregullave ose rregulloreve të garës nën të cilën
zhvillohet ndeshja
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06

Zyrtarët tjerë
të ndeshjes
 yrtarët tjerë të ndeshjes (dy gjyqtarët ndihmës, gjyqtari i katërt, dy gjyqtarët
Z
ndihmës shtesë dhe gjyqtari ndihmës rezervë) mund të caktohen në ndeshje.
Ata do të ndihmojnë gjyqtarin kryesor që të kontrollojë ndeshjen në përputhje
me “Rregullat e Lojës”, por vendimi përfundimtar gjithmonë do të merret nga
gjyqtari kryesor.
 yrtarët e ndeshjes operojnë nën drejtimin e gjyqtarit kryesor. Në rast të
Z
ndonjë ndërhyrjeje të papërshtatshme apo sjellje të pahijshme, gjyqtari
kryesor i liron ata nga detyrat e tyre dhe paraqet raportin tek autoritetet e
duhura.

 e përjashtim të gjyqtarit ndihmës rezervë, ata asistojnë gjyqtarin kryesor me
M
faullet dhe shkeljet kur ata kanë pamje më të mirë se gjyqtari kryesor dhe ata
duhet të paraqesin një raport tek autoritetet e duhura për ndonjë sjellje të
pahijshme që është më serioze apo incident tjetër që ka ndodhur jashtë pamjes
së gjyqtarit kryesor dhe zyrtarëve tjerë të ndeshjes. Ata duhet të këshillohen
me gjyqtarin kryesor dhe zyrtarët tjerë të ndeshjes për çdo raport që bëjnë.

 yrtarët e ndeshjes ndihmojnë gjyqtarin në inspektimin e fushës së lojës, topit,
Z
pajimeve të lojtarëve (përfshirë këtu nëse problemet janë zgjidhur) dhe mbajnë
shënime për kohën, golat, sjelljen e pahijshme etj.
 regullat e garës duhet të përcaktojnë qartë se kush e zëvendëson një zyrtar të
R
ndeshjes i cili e ka të pamundur të fillojë apo ta vazhdojë ndeshjen dhe
ndryshimet tjera lidhur me këtë. Në veçanti, duhet të bëhet e qartë se, nëse
gjyqtari e ka të pamundur të fillojë ose vazhdojë, gjyqtari i katërt ose gjyqtari
ndihmës më i moshuar ose gjyqtari ndihmës shtesë më i moshuar duhet ta
zëvendësojë atë.
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1. Gjyqtarët ndihmës
Ata tregojnë se kur:

• i gjithë topi del jashtë fushës së lojës dhe cila skuadër ka të drejtën e goditjes
nga këndi, rivënies fundore apo rivënies anësore
• një lojtar në një pozitë jashtë loje mund të penalizohet
• kërkohet një zëvendësim
• tek goditjet e penalltisë, portieri lëviz nga vija fatale përpara se topi të
goditet dhe nëse topi ka kaluar vijën fatale; nëse gjyqtari ndihmës shtesë
është i caktuar, gjyqtari ndihmës merr një pozicion në vijë me pikën e
penalltisë
 sistenca e gjyqtarit ndihmës gjithashtu përfshin monitorimin e procedurës së
A
zëvendësimit.
Gjyqtari ndihmës mund të futet në fushën e lojës për ta kontrolluar 			
respektimin e distancës 9.15 metra.

2. Gjyqtari i katërt
Asistenca e gjyqtarit të katërt gjithashtu përfshin:
•
•
•
•
•

mbikëqyrjen e procedurës së zëvendësimit
kontrollimin e pajimeve të një lojtari/zëvendësuesi
rihyrjen e një lojtari pasi të ketë marrë sinjal/aprovim nga gjyqtari kryesor
mbikëqyrjen e zëvendësimit të topave
reklamimin e kohës minimale të kohës shtesë që gjyqtari kryesor synon të
vazhdojë në fund të çdo pjesë lojë (përfshirë kohët shtesë-vazhdimet)
• informimin e gjyqtarit kryesor për sjelljen e papërgjegjshme të cilitdo person
që gjendet në zonën teknike

3. Gjyqtarët ndihmës shtesë
Gjyqtarët ndihmës shtesë mund të tregojnë:

• k
 ur i gjithë topi kalon vijën fundore, përfshirë kur një gol shënohet
• cilës skuadër i takon goditja nga këndi apo rivënia fundore
• nëse, tek goditjet e penalltisë, portieri lëviz nga vija fatale përpara se topi të
shkelmohet dhe nëse topi ka kaluar vijën fatale
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4. Gjyqtari ndihmës rezervë
Detyra e vetme e gjyqtarit ndihmës
rezervë është që të zëvendësojë gjyqtarin
ndihmës apo gjyqtarin e katërt i cili e ka
të pamundur ta vazhdojë lojën.

5. Sinjalizimet e gjyqtarit ndihmës
Zëvendësim
1

CO

1

2

2

Goditjet e lira për sulmin

FREE KICK

Goditjet e lira për mbrojtjen
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Rivënie anësore për sulmin

Rivënie anësore për mbrojtjen

Goditje nga këndi

Rivënie fundore
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K

1

2a

Pozicion jashtë loje

Pozicion jashtë loje në
anën e afërt të fushës

2b

2c

Pozicion jashtë loje në
mes të fushës

Pozicion jashtë loje në
anën e largët të fushës

OFFSIDE

GOAL KICK
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6. Sinjalizimet e gjyqtarit ndihmës shtesë

gol
(përveç nëse topi ka kaluar
shumë qartë vijën fatale)
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07

Kohëzgjatja
e ndeshjes
1. Pjesët e lojës
Një ndeshje përbëhet nga dy pjesë loje të barabarta në kohë që zgjasin secila
nga 45 minuta, të cilat mund të reduktohen vetëm nëse ka marrëveshje midis
gjyqtarit dhe dy skuadrave para fillimit të ndeshjes dhe është në përputhje me
rregullat e garës.

2. Pushimi i ndeshjes
Lojtarët kanë të drejtën e pushimit midis dy pjesëve të lojës, i cili nuk duhet të
jetë më i gjatë se 15 minuta. Rregulloret e garës duhet të përcaktojnë
kohëzgjatjen e pushimit të ndeshjes dhe ai mund të ndryshojë vetëm me lejen e
gjyqtarit.
3. Kompensimi për kohën e humbur
Minutat shtesë për gjithë kohën e humbur nga gjyqtari mund të jepen në
secilën pjesë për shkak të:
•
•
•
•
•

zëvendësimeve
vlerësimit dhe/ose largimit të lojtarëve të lënduar
shkuarjes dëm të kohës
sanksioneve disiplinore
ndalesave për freskim apo arsyeve tjera mjekësore të lejuara nga rregullat e
garës
• çfarëdolloj arsyeje tjetër, përfshirë këtu ndonjë vonesë të madhe për
rifillimin e lojës (p.sh. festimet e golit)

 jyqtari i katërt e tregon kohën minimale shtesë që vendoset nga gjyqtari
G
kryesor në përfundim të minutës së fundit të kohës së rregullt të çdo pjesë loje.
Koha shtesë mund të zgjatet nga gjyqtari por ajo nuk mund të reduktohet.
 jyqtari kryesor nuk duhet të kompensojë një gabim që ka bërë në matjen e
G
kohës gjatë pjesës së parë, duke e ndryshuar kohëzgjatjen e pjesës së dytë.
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4. Goditja e penalltisë
Nëse një goditje e penalltisë do të ekzekutohet apo përsëritet, kohëzgjatja e
çdo pjesë loje zgjatet derisa të kompletohet goditja e penalltisë.
5. Ndeshja e ndërprerë
Ndeshja e ndërprerë luhet sërish, përveç nëse rregullat e garës apo
organizatorët e përcaktojnë ndryshe.
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Fillimi dhe
rifillimi i lojës
s

S hkelmimi i topit nga mesi i fushës (goditja fillestare) është mënyra e fillimit të
dy pjesë lojëve të ndeshjes, dy pjesë lojëve të kohës shtesë dhe rifillimi i lojës
pasi është shënuar një gol. Goditjet e lira (direkte ose indirekte), goditjet e
penalltisë, rivëniet anësore, rivëniet fundore dhe goditjet nga këndi janë forma
tjera të rifillimit të lojës (shih Rregullat 13 dhe 17). Topi i diskutueshëm
nënkupton rifillimin e lojës kur gjyqtari e ndal atë dhe Rregulli nuk kërkon që
loja të rifillojë me njërën nga mënyrat e përmendura më lartë.
 ëse një shkelje ndodh kur topi nuk është në lojë, kjo nuk e ndryshon atë se si
N
rifillon loja.

1. Goditja fillestare
Procedura
• s kuadra që e fiton shortin, vendos se cilën portë do ta sulmojë në pjesën e
parë
• kundërshtarët e tyre marrin të drejtën e goditjes fillestare
• skuadra që e fiton shortin, merr të drejtën e goditjes fillestare për të filluar
pjesën e dytë
• për pjesën e dytë të ndeshjes, skuadrat ndërrojnë fushat dhe sulmojnë portat
e kundërta
• pasi një skuadër shënon gol, shkelmimi i topit nga mesi i fushës (goditja 		
fillestare) merret nga kundërshtarët e tyre
Për çdo goditje fillestare:

• të gjithë lojtarët duhet të jenë në gjysmëfushën e tyre të lojës
• kundërshtarët e skuadrës që ekzekuton goditjen fillestare duhet të jenë		
të paktën 9.15 metra larg topit, derisa topi të vihet në lojë
• topi duhet të jetë i palëvizshëm dhe të vendoset në pikën e mesit të fushës
• gjyqtari sinjalizon duke fishkëllyer me bilbil
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• topi vihet në lojë kur ai goditet dhe lëviz qartësisht
• një gol kundër kundërshtarëve mund të shënohet direkt nga goditja fillestare
Shkeljet dhe ndëshkimet
Nëse lojtari që ekzekuton goditjen fillestare e prek topin përsëri përpara se ai
të jetë prekur më parë nga një lojtar tjetër, do të akordohet një goditje e lirë
indirekte apo një goditje e lirë direkte nëse topi preket qëllimisht me dorë.
 ë çfarëdo rasti tjetër të shkeljes së procedurës së goditjes fillestare kjo
N
procedure përsëritet.

2. Top i diskutueshëm
Procedura
Gjyqtari lëshon topin tek vendi ku ishte ai kur loja u ndal, përveç nëse loja ishte
ndalur brenda zonës së rreptësisë dhe në këtë rast topi lëshohet në vijën e
zonës së rreptësisë që është paralel me vijën fatale, sa më pranë drejtimit të
vendit ku ishte topi kur loja ishte ndalur.
Topi është në lojë kur ai prekë tokën.

 uk ka kufizim të numrit të lojtarëve që mund të luftojnë për një top të
N
diskutueshëm (përfshirë këtu edhe portierët); gjyqtari nuk mund të vendosë se
kush mundet të luftojë për një top të diskutueshëm apo atë se kujt duhet t’i
takojë ai.
Shkeljet dhe ndëshkimet

Topi i diskutueshëm hidhet sërish nëse ai:

• prekë një lojtar përpara se ai ta prekë tokën
• del nga fusha e lojës pasi ka prekur tokën, por nuk është prekur nga asnjë 		
lojtar

Nëse një top i diskutueshëm hyn në gol pa u prekur nga të paktën dy lojtarë 		
loja rifillon me:
• një rivënie fundore nëse ai futet në golin kundërshtar
• një goditje nga këndi nëse ai futet në golin e skuadrës që e ka goditur atë
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Topi në lojë
dhe jashtë saj
1. Topi jashtë loje
Topi është jashtë loje kur:

• ai e ka kaluar plotësisht vijën fundore apo vijën anësore, qoftë duke qenë në
tokë apo në ajër
• loja është ndalur nga gjyqtari

2. Topi në lojë
Topi është në lojë në të gjitha rastet e tjera, përfshirë këtu kur ai kthehet nga
një zyrtar i ndeshjes, shtylla pingule, shtylla horizontale, shtylla e flamurit të
këndit dhe mbetet në fushën e lojës.

Rreg u llat e Lo jës 2 016/17 | Rregulli 09 | Topi në lojë dhe jash të s a j

69

Rregulli

10

Përcaktimi i rezultatit
të një ndeshjeje
1. Shënimi i golit
Një gol shënohet kur i gjithë topi kalon vijën fatale, që shtrihet midis dy
shtyllave pingule dhe nën shtyllën horizontale, me kusht që asnjë nga
“Rregullat e Lojës” nuk është shkelur nga skuadra që shënon golin.

 ëse gjyqtari sinjalizon për një gol përpara se topi ta ketë kaluar plotësisht
N
vijën fatale të portës, loja rifillon me një top të diskutueshëm.

2. Skuadra fituese
Skuadra që shënon më tepër gola në një ndeshje është fituese. Nëse të dyja
skuadrat nuk shënojnë asnjë gol ose shënojnë numër të njëjtë të golave,
ndeshja është e barabartë.

 ur rregullat e garës kërkojnë që një skuadër të shpallet fituese pas një
K
barazimi ose pas dy ndeshjeve vajtje-ardhje, procedurat e vetme të lejuara për
ta përcaktuar skuadrën fituese janë:
• rregulli i golave në fushë të huaj
• kohët shtesë
• goditjet nga pika e penalltisë

3. Goditjet nga pika e penalltisë
Goditjet nga pika e penalltisë ekzekutohen pasi të ketë përfunduar ndeshja dhe
derisa nuk është përcaktuar ndryshe, “Rregullat e Lojës” që janë relevante
aplikohen.
Procedura
Përpara se të fillojnë goditjet nga pika e penalltisë

• Nëse nuk ka rrethana tjera (p.sh. kushtet e fushës, siguria etj.), gjyqtari hedh
shortin për të vendosur portën në të cilën do të ekzekutohen gjuajtjet, e cila
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Gol
Nuk është gol

Nuk është gol

vija
fundore
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Gol

vija
fundore

•
•
•
•

•

mund të ndryshojë vetëm për arsye sigurie ose nëse porta apo sipërfaqja e
lojës bëhet e papërdorshme
Gjyqtari hedh shortin përsëri dhe skuadra e cila fiton shortin zgjedh nëse
dëshiron të ekzekutojë goditjen e parë apo të dytë
Me përjashtim të një zëvendësimi për portierin e lënduar, vetëm lojtarët që
janë në fushën e lojës ose janë përkohësisht jashtë fushës së lojës (lëndim,
rregullim pajimesh etj.) në fund të ndeshjes, kanë të drejtë të ekzekutojnë
gjuajtjet
Secila skuadër është përgjegjëse që nga lojtarët që kanë të drejtë t’i
ekzekutojnë gjuajtjet, ta përzgjedhë se në çfarë rendi do t’i ekzekutojnë ata
goditjet. Gjyqtari nuk informohet për rendin e ekzekutimit të goditjeve
Nëse në fund të ndeshjes dhe përpara ose gjatë gjuajtjeve njëra skuadër ka
numër më të madh të lojtarëve sesa kundërshtari i saj, ajo duhet të zvogëlojë
këtë numër, me të njëjtin numër sa ka kundërshtari i saj dhe gjyqtari duhet të
jetë i informuar për emrin dhe numrin e çdo lojtari të përjashtuar. Çdo lojtar
i përjashtuar për këtë qëllim, nuk ka të drejtë të marrë pjesë në goditjet nga
pika e penalltisë (në përjashtim të asaj që është përshkruar më poshtë)
P
 ortieri i cili e ka të pamundur të vazhdojë përpara ose gjatë gjuajtjeve dhe
skuadra e të cilit nuk e ka përdorur numrin maksimal të zëvendësimeve të
lejuara, mund të zëvendësohet nga një lojtar zëvendësues, ose një lojtar i cili
është përjashtuar për ta barazuar numrin e lojtarëve, mirëpo portieri nuk
merr më pjesë në ndeshje dhe nuk mund ta ekzekutojë një gjuajtje

Përgjatë goditjeve nga pika e penalltisë

• V
 etëm lojtarët që kanë të drejtë të gjuajnë nga pika e penalltisë dhe zyrtarët e
ndeshjes lejohet që të qëndrojnë në fushën e lojës
• Të gjithë lojtarët që kanë të drejtë të gjuajnë nga pika e penalltisë, përveç
lojtarit që ekzekuton goditjen dhe dy portierëve, duhet të qëndrojnë brenda
rrethit të mesit të fushës
• Portieri i lojtarit që ekzekuton goditjen duhet të qëndrojë në fushën e lojës,
jashtë zonës së penalltisë, aty ku vija fundore takohet me vijën kufizuese të
zonës së penalltive
• Një lojtar që ka të drejtë të gjuajë nga pika e penalltisë mund t’i ndërrojë
vendet me portierin
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• G
 oditja është e përfunduar kur ndalon lëvizja e topit, topi shkon jashtë lojës
apo gjyqtari ndalon lojën për ndonjë shkelje të “Rregullave të Lojës”
• Gjyqtari mban shënim bilancin e goditjeve

Në varësi të kushteve të shpjeguara më poshtë, të dyja skuadrat 			
ekzekutojnë nga pesë goditje
• Goditjet e penalltisë ekzekutohen me radhë, nga një për secilën skuadër
• Nëse, përpara se të dyja skuadrat të kenë ekzekutuar nga pesë goditje, njëra
ka shënuar më tepër gola se ç’ mund të shënojë tjetra edhe sikur t’i shënojë
goditjet e mbetura, nuk ekzekutohen më goditje tjera
• Nëse, pasi të dyja skuadrat i kanë ekzekutuar nga pesë goditje dhe kanë
realizuar numër të njëjtë golash, apo nuk kanë shënuar asnjë gol, goditjet
vazhdojnë të ekzekutohen derisa njëra skuadër të shënojë një gol më tepër
se tjetra nga i njëjti numër goditjesh
• Çdo goditje ekzekutohet nga një lojtar i ndryshëm dhe të gjithë lojtarët që
kanë të drejtë duhet ta bëjnë këtë, përpara se një lojtar të ekzekutojë për
herë të dytë goditjen nga penalltia
• Parimi i mësipërm vlen për çdo sekuencë të mëvonshme të goditjeve, por
skuadra mund ta ndryshojë rendin e ekzekutuesve të goditjeve
• Goditjet nga pika e penalltisë nuk duhet të vonohen për një lojtar i cili lëshon
fushën e lojës. Goditja e lojtarit do të mohohet (nuk shënoi) nëse lojtari nuk
kthehet me kohë për ta ekzekutuar goditjen
Zëvendësimet dhe përjashtimet gjatë goditjeve nga pika e penalltisë

• Një lojtar, zëvendësues apo lojtar i zëvendësuar mund të ndëshkohet apo 		
përjashtohet
• Portieri i cili përjashtohet duhet të zëvendësohet nga një lojtar që ka të 		
drejtë për t’u futur në lojë
• Një lojtar tjetër përveç portierit i cili e ka të pamundur të vazhdojë lojën, nuk
mund të zëvendësohet
• Gjyqtari nuk duhet ta ndërpresë ndeshjen nëse, një skuadër reduktohet në
më pak se shtatë lojtarë
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Pozicioni jashtë loje
1. Pozicioni jashtë loje
Nuk është shkelje të jesh në pozicion jashtë loje.
Një lojtar është në pozicion jashtë loje nëse:

• ndonjë pjesë e kokës, trupit apo këmbëve është në gjysmën e fushës (duke
përjashtuar vijën e mesit të fushës) së kundërshtarit dhe
• ndonjë pjesë e kokës, trupit apo këmbëve është më afër vijës fundore të
kundërshtarit sesa topi dhe lojtari i parafundit kundërshtar

Duart dhe krahët e të gjithë lojtarëve, përfshirë portierët, nuk konsiderohen.
Një lojtar nuk është në pozicion jashtë loje nëse është në një vijë me:
• kundërshtarin e parafundit ose
• dy kundërshtarit e tij të fundit

2. Shkelja e rregullave të pozicionit jashtë loje
Një lojtar që është në pozicion jashtë loje në momentin kur topi është luajtur
apo prekur nga një bashkëlojtar i tij, penalizohet vetëm kur përfshihet në lojë
aktivisht duke:
• ndërhyrë në rrjedhën e lojës, duke luajtur apo prekur një top të pasuar apo
prekur nga një bashkëlojtar i tij ose
• ndërhyn në një kundërshtar duke:
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••penguar kundërshtarin për të luajtur me top apo mundësinë për të luajtur
me top, duke ia bllokuar qartësisht fushëpamjen e kundërshtarit apo
••sfiduar kundërshtarin për t’ia marrë topin apo
••tentuar qartësisht të luaj një top i cili është afër tij, kur ky veprim ndikon
në kundërshtarin ose
••bërë një veprim të dukshëm i cili qartësisht ndikon në aftësinë e
kundërshtarit që të luaj me topin
ose

• p
 ërfiton epërsi duke luajtur me topin ose ndërhyn në një kundërshtar kur ky:
••kthehet apo devijohet nga shtylla pingule, horizontale ose një kundërshtar
••qëllimisht është mbrojtur nga ndonjë kundërshtar

 jë lojtar që është në pozicion jashtë loje dhe pranon topin nga një
N
kundërshtar i cili qëllimisht luan me topin (përveç nga një mbrojtje e
qëllimshme nga një kundërshtar) nuk konsiderohet të ketë përfituar një epërsi.
 jë ‘mbrojtje’ është kur një lojtar ndalon një top i cili është duke shkuar në
N
portë apo shumë afër saj, me ndonjë pjesë të trupit përveç duarve (përveç
portierit në zonën e tij të penalltisë).

3. Nuk ka pozicion jashtë loje
Nuk ka pozicion jashtë loje nëse një lojtar e pranon topin drejtpërdrejt nga:
• një rivënie fundore
• një rivënie anësore
• një goditje këndi
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4. Shkeljet dhe ndëshkimet
Nëse ndodh një pozicion jashtë loje, gjyqtari jep një goditje të lirë indirekte aty
ku shkelja ka ndodhur, përfshirë nëse ajo është në gjysmëfushën e lojës së vetë
lojtarit.
 jë lojtar mbrojtës i cili lëshon fushën e lojës pa miratimin e gjyqtarit për
N
qëllime të pozicionit jashtë loje, duhet të konsiderohet që është në vijën
fundore apo anësore, deri tek ndalesa e ardhshme në lojë ose derisa skuadra
mbrojtëse ka luajtur topin në drejtim të vijës së mesit të fushës dhe topi është
jashtë zonës së tyre të penalltisë. Nëse lojtari lëshon fushën e lojës me qëllim,
ai duhet të ndëshkohet sapo topi të dalë jashtë lojës.

 jë lojtar sulmues mund të dalë ose qëndrojë jashtë fushës së lojës që të mos
N
përfshihet në lojë aktivisht. Nëse lojtari rihyn nga vija fundore dhe përfshihet
në lojë përpara ndalesës së ardhshme në lojë, ose skuadra mbrojtëse ta ketë
luajtur topin në drejtim të vijës së mesit të fushës dhe topi të jetë jashtë zonës
së tyre të penalltisë, lojtari duhet të konsiderohet se është i pozicionuar në
vijën fundore për qëllim të pozicionit jashtë loje. Lojtari i cili qëllimisht lëshon
fushën e lojës dhe rihyn pa miratimin e gjyqtarit dhe nuk është penalizuar për
pozicion jashtë loje dhe përfiton një avantazh, duhet të ndëshkohet.

 ëse një lojtar sulmues mbetet pa lëvizur midis shtyllave të portës dhe brenda
N
saj, ndërkohë që topi hyn në portë, goli është i vlefshëm, përveç nëse lojtari ka
kryer ndonjë shkelje të rregullave për pozicionin jashtë loje apo shkelje të
Rregullit 12, në rastin e tillë loja rifillon me një goditje të lirë indirekte apo
direkte.

Rreg u llat e Lo jës 2 016/17 | Rregulli 11 | Poz ic ioni jas htë loje

79

Rregulli

12

Ndërhyrjet e palejueshme
(faullet) dhe sjellja e pahijshme
 oditjet e lira direkte dhe indirekte dhe goditjet e penalltisë mund të jepen për
G
faullet dhe shkeljet që kryhen vetëm kur topi është në lojë.

1. Goditje e lirë direkte
Një goditje e lirë direkte jepet, nëse një lojtar shkakton njërën nga shkeljet në
vijim kundër një kundërshtari, në një mënyrë që gjyqtari e vlerëson se është
bërë me pakujdesi, moskokëçarje apo përdorim të tepruar të forcës:
•
•
•
•
•
•
•

ngarkon/sulmon fizikisht
kërcen në të
shkelmon apo tenton të shkelmojë
shtynë
godet apo tenton të godasë (përfshirë goditjen me kokë)
i ndërhyn ose sfidon
pengon apo tenton të pengojë

 ëse faulli/shkelja përfshin kontaktin, ai penalizohet me një goditje të lirë
N
direkte ose goditje nga penalltia.

• I pakujdesshëm është kur një lojtar tregon mungesë vëmendjeje ose
konsiderate teksa ka bërë një ndërhyrje ose ka vepruar pa kujdes. Nuk ka
nevojë për sanksion disiplinor
• M
 oskokëçarës është kur një lojtar vepron me mospërfillje për rrezikun, apo
pasojat për një kundërshtar dhe duhet të ndëshkohet
• P
 ërdorimi i tepruar i forcës është kur një lojtar tejkalon përdorimin e
nevojshëm të forcës dhe rrezikon sigurinë e një kundërshtari dhe duhet të
përjashtohet
Një goditje e lirë direkte jepet, nëse një lojtar shkakton njërën nga shkeljet në
vijim:
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• p
 rek topin qëllimisht me dorë (përveç kur një gjë të tillë e bën portieri
brenda zonës së tij të penalltisë)
• mban me duar një kundërshtar
• pengon kundërshtarin me kontakt
• pështyn një lojtar kundërshtar
Shih gjithashtu shkeljet në Rregullin 3

Prekja e topit me dorë
Prekja e topit me dorë përbën një akt të qëllimshëm të një lojtari që bën
kontakt me topin me dorë apo krahë.
Duhet të konsiderohen rrethanat në vijim:
•
•
•
•

lëvizja e dorës në drejtim të topit (jo topit në drejtim të dorës)
distanca në mes të kundërshtarit dhe topit (top i papritur)
pozicioni i dorës nuk nënkupton domosdoshmërisht se ka një shkelje
prekja e topit me një objekt të mbajtur në dorë (rrobë, mbrojtëse të kërcinjve
etj.) është shkelje
• goditja e topit me një objekt të hedhur (këpucë, mbrojtëse të kërcinjve etj.)
është shkelje
 ortieri i ka kufizimet e njëjta në prekjen e topit me dorë sikurse çdo lojtar
P
tjetër, jashtë zonës së tij të penalltisë. Brenda zonës së tij të penalltisë, portieri
nuk mund të cilësohet fajtor për një prekje me dorë që do të shkaktonte një
goditje direkte apo ndonjë sanksion tjetër që lidhet me prekjen me dorë, por,
mund të jetë fajtor për disa shkelje që do të shkaktonin një goditje të lirë
indirekte.

2. Goditje e lirë indirekte (me dy takime)
Goditje e lirë indirekte jepet nëse një lojtar:

• luan në një mënyrë të rrezikshme
• pengon përparimin e një kundërshtari pa bërë ndonjë kontakt
• pengon portierin që ta lëshojë topin nga duart ose godet apo tenton ta godet
topin kur portieri është në proces të lëshimit të tij
• kryen ndonjë shkelje tjetër të papërmendur në Rregulla, për të cilën është
ndalur ndeshja për ta ndëshkuar apo përjashtuar një lojtar
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 oditje e lirë indirekte jepet nëse një portier, brenda zonës së tij të penalltisë,
G
shkakton njërën nga shkeljet në vijim:
• k
 ontrollon topin me duar për më tepër se gjashtë sekonda, përpara se ta
lëshojë atë nga zotërimi
• prek topin me duar pasi:

••ka lëshuar atë dhe përpara se ai të jetë prekur nga një lojtar tjetër
••është goditur/pasuar qëllimisht tek portieri nga një bashkëlojtar
••e ka marrë atë drejtpërdrejt nga një rivënie anësore të ekzekutuar nga një
		 bashkëlojtar
Portieri konsiderohet të jetë në kontroll/zotërim të topit kur:

• t opi është midis duarve të tij apo midis dorës dhe çfarëdolloj sipërfaqeje
tjetër (p.sh. toka, trupi i tij) ose duke prekur atë me ndonjë pjesë të duarve
apo krahëve, përveç nëse topi kthehet aksidentalisht nga portieri ose portieri
ka bërë një pritje/mbrojtje
• e mban topin në dorën e zgjatur me pëllëmbën e hapur
• e përplas atë në tokë ose e hedh atë në ajër
 jë portier nuk mund të sfidohet nga kundërshtari kur është në kontroll të
N
topit me duar.

Lojë në një mënyrë të rrezikshme
Lojë në një mënyrë të rrezikshme është ndonjë veprim që, përderisa synon të
luajë me topin, rrezikon të lëndojë dikë (përfshirë edhe vetën e tij) dhe
përfshin pengimin e një kundërshtari që gjendet afër të luajë me topin nga
frika e lëndimit.
 jë goditje gërshërë apo rroveshjatë është e lejueshme me kusht që kjo nuk
N
është e rrezikshme për kundërshtarin.

Pengim i avancimit të një kundërshtari pa kontakt
Pengim i avancimit të një kundërshtari nënkupton zhvendosjen në rrugën e
kundërshtarit për ta penguar, bllokuar, ngadalësuar apo për ta detyruar të
ndryshojë drejtim kur topi nuk është në hapësirë të volitshme për t’u luajtur
nga cilido lojtar.
Rreg u llat e Lo jës 2 016/17 | Rregulli 12 | Ndërhyrjet e palejue s h me d h e s j e l l j a e pa h i j s h me

83

 ë gjithë lojtarët kanë të drejtë të qëndrojnë në pozicionin e tyre në fushën e
T
lojës; të qenit në rrugën e një kundërshtari nuk është e njëjtë sikurse
zhvendosja në rrugën e kundërshtarit.

 jë lojtar mund ta mbrojë topin duke marrë një pozicion midis kundërshtarit
N
dhe topit, nëse topi është brenda hapësirës së volitshme për t’u luajtur dhe
kundërshtari nuk kapet/pengohet me krahë apo trup. Nëse topi është në
hapësirë të volitshme për t’u luajtur, lojtari mund të sulmohet nga kundërshtari
në mënyrë korrekte për t’ia marrë topin.

3. Veprimi disiplinor
Gjyqtari ka autoritetin të marrë veprim disiplinor që nga hyrja në fushën e lojës
për inspektim para ndeshjes e deri ta lëshojë fushën e lojës pasi ndeshja të
përfundojë (duke përfshirë goditjet nga pika e penalltisë).
 ëse para hyrjes në fushën e lojës tek fillimi i ndeshjes, një lojtar kryen një
N
shkelje për përjashtim, gjyqtari ka autoritetin që të parandalojë lojtarin për të
marrë pjesë në ndeshje (shih Rregullin 3.6); gjyqtari do të raportojë ndonjë
sjellje tjetër të pahijshme.
 jë lojtar që kryen një veprim për ndëshkim apo për përjashtim, qoftë brenda
N
apo jashtë fushës së lojës kundër një kundërshtari, bashkëlojtari, zyrtari të
ndeshjes, cilitdo personi tjetër apo “Rregullave të Lojës”, disiplinohet në
përputhje me shkeljen.

 artoni i verdhë përdoret për të treguar një ndëshkim dhe kartoni i kuq tregon
K
një përjashtim.
 artoni i kuq apo i verdhë mund t’i tregohet vetëm një lojtari, zëvendësuesi
K
apo lojtari të zëvendësuar.

Shtyrja e rifillimit të lojës për ta dhënë një karton
Sapo gjyqtari të ketë vendosur që ta ndëshkojë apo përjashtojë një lojtar, loja
nuk duhet të rifillojë derisa të jetë kryer procedura e administrimit të
sanksionimit.

Avantazhi
Nëse gjyqtari lejon avantazhin për një shkelje për të cilën një ndëshkim/
përjashtim duhet të jepej dhe loja të ndalej, ky ndëshkim/përjashtim duhet të
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tregohet sapo topi të dalë jashtë loje, përveç kur mohimi i një mundësie të
qartë të shënimit të golit rezulton në gol, atëherë lojtari ndëshkohet për sjellje
josportive.

 oja e avantazhit nuk duhet aplikuar në rastet kur ka lojë me faull serioz, sjellje
L
të dhunshme ose një shkelje për ndëshkim me kartonin e dytë të verdhë,
përveç nëse ekziston një mundësi e qartë për t’u shënuar një gol. Gjyqtari
duhet ta përjashtojë lojtarin sapo topi të jetë jashtë lojës, por nëse lojtari luan
me topin ose sfidon/ndërhyn në kundërshtarin, gjyqtari do ta ndalë lojën,
përjashton lojtarin dhe rifillon me një goditje të lirë indirekte.
 ëse mbrojtësi fillon ta tërheqë/mbajë sulmuesin jashtë zonës së penalltisë
N
dhe vazhdon ta tërheqë/mbajë atë edhe brenda zonës së penalltisë, gjyqtari
duhet të akordojë një goditje nga penalltia.
Shkeljet e ndëshkueshme
Një lojtar ndëshkohet me karton të verdhë nëse është fajtor për:
•
•
•
•

vonesë në rifillimin e lojës
mosbindje të shprehur me fjalë apo veprim
h
 yrje, rihyrje apo qëllimisht lëshon fushën e lojës pa lejen e gjyqtarit
m
 osrespektim të distancës së kërkuar kur loja rifillon me në një goditje
këndi, goditje të lirë apo rivënie anësore
• s hkelje të përsëritura të “Rregullave të Lojës” (nuk ka një numër specifik
shkeljesh apo ndonjë skemë model që mund të cilësohet si “shkelje e
përsëritur”)
• sjellje josportive

Një zëvendësues ose lojtar i zëvendësuar ndëshkohet nëse është fajtor për:
•
•
•
•

vonesë në rifillimin e lojës
mosbindje të shprehur me fjalë apo veprim
hyrje apo rihyrje në fushën e lojës pa lejen e gjyqtarit
sjellje josportive

Ndëshkimet për sjellje josportive
Janë rrethana të ndryshme kur një lojtar duhet të ndëshkohet për sjellje
josportive përfshirë nëse një lojtar:
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• p
 ërpiqet të mashtrojë gjyqtarin p.sh. duke u shtirur se është lënduar apo
duke pretenduar se ndaj tij është shkaktuar një faull (simulim)
• ndërron vendet me portierin gjatë lojës ose pa miratimin e gjyqtarit
• kryen në mënyrë moskokëçarëse shkelje për një goditje të lirë direkte
• bën një faull apo prek me duar topin me qëllim ndërhyrjen në një aksion
premtues apo ndaljen e tij
• e prek topin me dorë në përpjekje për të shënuar një gol (qoftë përpjekja e
suksesshme apo jo) ose në mënyrë të pasuksesshme përpiqet ta pengojë një
gol
• bën shenja të paautorizuara në fushën e lojës
• luan me topin ndërkohë që është duke dalë nga fusha e lojës, pasi i është
dhënë miratimi për ta lëshuar fushën
• tregon mungesë respekti për lojën
• bën një trik të qëllimshëm që t’ia pasojë topin (duke përfshirë edhe nga një
goditje e lirë) portierit me kokë, gjoks, gjunjë etj., për t’iu shmangur
Rregullit, qoftë nëse portieri e prek topin me duar apo jo
• shpërqendron gojarisht një kundërshtar gjatë lojës ose tek një rifillim
Festimi i një goli
Lojtarët mund të festojnë kur shënohet një gol, por festimi nuk duhet të jetë i
tepruar; nuk inkurajohen festimet me koreografi dhe ato nuk duhet të
shkaktojnë harxhim të tepruar të kohës.

 alja nga fusha e lojës për ta festuar një gol nuk përbën një shkelje të
D
ndëshkueshme, por lojtarët duhet të kthehen sa më shpejtë që të jetë e mundur.
Një lojtar duhet të ndëshkohet për:
•
•
•
•

ngjitje në rrethojën e fushës
gjeste që bëhen në mënyrë provokuese, tallëse/përqeshëse apo acaruese
mbulim të kokës apo fytyrës me një maskë apo diçka të ngjashme
heqje të fanellës apo mbulim të kokës me fanellë

Vonesa në rifillimin e lojës
Gjyqtari duhet t’i ndëshkojë me karton të verdhë lojtarët të cilët e vonojnë 		
rifillimin e lojës duke:

• u shfaqur për ekzekutimin e një rivënie anësore, por papritmas tërhiqen për
t’ia lënë atë njërit prej bashkëlojtarëve
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• u vonuar gjatë daljes nga fusha e lojës për t’u zëvendësuar
• vonuar së tepërmi një rifillim të lojës
• g oditur apo mbajtur topin, ose provokon një konfrontim duke prekur
qëllimisht topin me dorë pasi gjyqtari e ka ndalur lojën
• ekzekutuar një goditje të lirë nga pozita e gabuar, me qëllim që të detyrohet
përsëritja

Shkeljet që kërkojnë përjashtim nga loja
Një lojtar, zëvendësues apo lojtar i zëvendësuar i cili kryen njërën nga shkeljet
në vijim përjashtohet:

• i mohon skuadrës kundërshtare një gol apo mundësinë e qartë për shënim të
golit, duke e prekur qëllimisht topin me dorë (përveç portierit brenda zonës
së tij të penalltisë)
• m
 ohon një mundësi të qartë të shënimit të golit për një kundërshtar që po
avancon në drejtim të portës kundërshtare, për një shkelje të ndëshkueshme
me goditje të lirë (përveç përshkrimeve të mëposhtme)
• l ojë me faull serioz
• pështyn kundërshtarin apo ndonjë person tjetër
• sjellje e dhunshme
• përdor gjuhë dhe/ose bën gjeste ofenduese, fyese apo abuzive
• ndëshkohet për herë të dytë me karton të verdhë brenda ndeshjes së njëjtë
 jë lojtar, zëvendësues apo lojtari i zëvendësuar i cili është përjashtuar, duhet
N
të largohet nga mjediset rrethuese të fushës së lojës dhe zona teknike.

Mohimi i një goli apo një mundësie të qartë të shënimit të golit
Kur një lojtar i mohon skuadrës kundërshtare një gol apo një mundësi të qartë
të shënimit të golit duke prekur qëllimisht topin me dorë, lojtari përjashtohet
pa marrë parasysh ku ka ndodhur shkelja.
 ur një lojtar bën një shkelje kundër një kundërshtari brenda zonës së tij të
K
penalltisë, e cila i mohon kundërshtarit një mundësi të qartë të shënimit të
golit dhe gjyqtari akordon një goditje nga penalltia, lojtari i cili ka shkaktuar
shkeljen ndëshkohet me karton të verdhë përveç nëse:
• shkelja është mbajtje, tërheqje ose shtyrje apo
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• l ojtari që ka shkaktuar shkeljen nuk ka qëllim që të luajë me topin ose nuk ka
ndonjë mundësi për lojtarin që ta marrë dhe të luajë me topin apo
• shkelja është e dënueshme me një karton të kuq pa marrë parasysh se në
cilën pjesë të fushës së lojës ka ndodhur (p.sh. lojë me faull serioz, sjellje e
dhunshme etj.)

Në të gjitha rrethanat e mësipërme lojtari përjashtohet nga loja.
Rrethanat në vijim duhet të konsiderohen:
•
•
•
•

distanca midis vendit ku u krye shkelja dhe portës
drejtimi i përgjithshëm i lojës
gjasat për zotërimin apo fitimin e kontrollit të topit
vendndodhja dhe numri i mbrojtësve

Lojë me faull serioz (lojë e rrezikshme)
Një ndërhyrje ose sfidim që rrezikon sigurinë e një kundërshtari ose përdoret
forcë e tepruar apo brutalitetit duhet të sanksionohet si lojë e rrezikshme.

 jë lojtar i cili duke luftuar për topin bën ndërhyrje frontale, anësore apo nga
N
prapa, duke përdorur njërën apo të dyja këmbët, duke ushtruar forcë të tepërt
apo duke rrezikuar sigurinë e një kundërshtari është fajtor për lojë të
rrezikshme.
Sjellja e dhunshme
Sjellja e dhunshme është kur një lojtar përdor ose tenton ta përdorë forcën e
tepruar apo brutalitetin kundër një kundërshtari kur nuk është duke luftuar
për top ose kundër një bashkëlojtari, zyrtari të skuadrës, zyrtari të ndeshjes,
spektatori apo ndonjë personi tjetër, pavarësisht nëse ka ndodhur kontakti.

 eç kësaj, një lojtar i cili, kur nuk sfidohet për marrje të topit, qëllimisht godet
V
një kundërshtar apo ndonjë person tjetër në kokë apo fytyrë me dorë apo krah,
është fajtor për sjellje të dhunshme përveç nëse forca e përdorur ishte e
papërfillshme.
Shkeljet kur një objekt (ose një top) hidhet
Nëse, përderisa topi është në lojë, një lojtar, zëvendësues apo lojtar i
zëvendësuar hedh një objekt (duke përfshirë topin) në kundërshtarin apo
cilindo person tjetër, gjyqtari duhet të ndalë lojën dhe nëse shkelja ishte:

88

• moskokëçarëse - ndëshkon shkelësin për sjellje josportive
• përdorim i tepruar i forcës - përjashton shkelësin për sjellje të dhunshme.

4. Rifillimi i lojës pas faulleve dhe sjelljes së pahijshme
• Nëse topi është jashtë lojës, loja rifillon në varësi të vendimit të mëparshëm
• N
 ëse topi është në lojë dhe një lojtar bën një shkelje brenda fushës së lojës
kundër:

••një kundërshtari – goditje e lirë indirekte ose direkte apo goditje nga 		
		penalltia
••një bashkëlojtari, zëvendësuesi, lojtari të zëvendësuar, zyrtari të skuadrës
ose një zyrtari të ndeshjes – një goditje e lirë direkte ose goditje nga
penalltia
••ndonjë personi tjetër – një top i diskutueshëm
• Nëse topi është në lojë dhe një lojtar bën një shkelje jashtë fushës së lojës:

••nëse lojtari tashmë është jashtë fushës së lojës, loja rifillon me një top të
diskutueshëm
••nëse lojtari del nga fusha e lojës për ta kryer shkeljen, loja rifillon me një
goditje indirekte që ekzekutohet nga pozita ku ndodhej topi kur loja ishte
ndalur. Megjithatë, nëse një lojtar lëshon fushën e lojës si pjesë e lojës dhe
kryen një shkelje kundër lojtarit tjetër, loja rifillon me një goditje të lirë që
ekzekutohet në vijën kufizuese në afërsi ku ka ndodhur shkelja; nëse kjo
është përbrenda zonës së penalltisë së shkelësit, për shkeljet që janë për
goditje të lirë direkte jepet goditje nga penalltia

• N
 ëse një lojtar që është duke qëndruar në fushën e lojës apo jashtë saj hedh
një objekt në kundërshtarin që është në fushën e lojës, loja rifillon me një
goditje të lirë direkte që ekzekutohet nga pozita ku objekti goditi apo do të
kishte goditur kundërshtarin, ose goditje nga penalltia
• Loja rifillon me një goditje të lirë indirekte nëse një:

••lojtar që është duke qëndruar brenda fushës së lojës hedh një objekt në
ndonjë person jashtë fushës së lojës
••zëvendësues apo lojtar i zëvendësuar hedh një objekt në kundërshtarin që
është duke qëndruar brenda fushës së lojës
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Rregulli

13

Goditjet e lira
1. Llojet e goditjes së lirë
Goditjet e lira direkte dhe indirekte jepen për skuadrën kundërshtare nëse një
lojtar është fajtor për një faull apo shkelje.

Sinjalizimi për goditje të lirë indirekte
Gjyqtari tregon një goditje të lirë indirekte duke e ngritur krahun e tij lartë mbi
kokë; krahu vazhdon të mbahet në këtë pozitë derisa të ekzekutohet goditja dhe
topi prek një lojtar tjetër ose del nga loja.
 jë goditje e lirë indirekte duhet të përsëritet nëse gjyqtari nuk arrin të
N
sinjalizojë që goditja është indirekte dhe topi është goditur drejt në portë.

Topi hynë në portë
• nëse një goditje e lirë direkte ekzekutohet drejt e në portën e kundërshtarit,
akordohet gol
• nëse një goditje e lirë indirekte ekzekutohet drejt e në portën e kundërshtarit,
akordohet rivënie fundore
• nëse një goditje e lirë direkte ose indirekte ekzekutohet drejt e në portën e
skuadrës së vet, akordohet goditje nga këndi

2. Procedura
Të gjitha goditjet e lira ekzekutohen nga vendi ku shkelja ka ndodhur përveç:

• goditjeve të lira indirekte për skuadrën sulmuese për një shkelje që ndodh
brenda zonës së rreptësisë së kundërshtarit, të cilat ekzekutohen nga pika më
e afërt në vijën e zonës së rreptësisë e cila shkon paralel me vijën fundore
• goditjeve të lira për skuadrën mbrojtëse në zonën e tyre të rreptësisë të cilat
mund të ekzekutohen nga kudo në këtë zonë
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• g oditjeve të lira për shkeljet që përfshijnë hyrjen, rihyrjen apo lëshimin e
fushës së lojës nga lojtari pa leje, të cilat ekzekutohen nga vendi ku ishte topi
kur loja ishte ndalur. Megjithatë, nëse një lojtar lëshon fushën e lojës si pjesë
e lojës dhe bën një shkelje kundër lojtarit tjetër, loja rifillon me një goditje të
lirë që ekzekutohet në vijën kufizuese në afërsi të vendit ku ka ndodhur
shkelja; për shkeljet që janë për goditje të lirë direkte dhe ndodhin brenda
zonës së penalltisë së shkelësit jepet goditje nga penalltia
• nëse Rregulli përcakton një pozicion tjetër (shih Rregullat 3, 11, 12)
Topi:

• d
 uhet të qëndrojë në vend të palëvizshëm dhe lojtari nuk duhet ta prekë
topin përsëri, përpara se ai të jetë prekur nga një lojtar tjetër
• vihet në lojë kur ai goditet dhe lëviz qartësisht përveç për një goditje të lirë
për skuadrën mbrojtëse në zonën e tyre të penalltisë, ku në këtë rast topi
është në lojë kur ai është goditur direkt jashtë zonës së penalltisë
Përderisa topi të futet në lojë, të gjithë kundërshtarët duhet të mbesin:

• s ë paku 9.15 metra larg topit, përveç nëse ata janë në vijën e golit të tyre
midis shtyllave horizontale të portës
• jashtë zonës së penalltisë për goditjet e lira që ekzekutohen brenda zonës së
penalltisë së kundërshtarit
 jë goditje e lirë mund të ekzekutohet, duke e ngritur topin lartë me njërën
N
apo me të dyja këmbët njëkohësisht.

 cja apo vrapimi me hope për ta ekzekutuar goditjen e lirë, me qëllim
E
mashtrimin/shpërqendrimin e kundërshtarit është e lejuar si pjesë e futbollit.
 ëse një lojtar, ndërkohë që e rregullon topin për ekzekutimin e goditjes së
N
lirë, qëllimisht e shkelmon topin dhe godet kundërshtarin në mënyrë që të
luajë prapë topin, por jo në mënyrë të shkujdesur, moskokëçarëse apo duke
përdorur forcë të tepruar, gjyqtari lejon lojën të vazhdojë.
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3. Shkeljet dhe ndëshkimet
Nëse, kur një goditje e lirë ekzekutohet, lojtari kundërshtar është më afër topit
sesa distanca e lejuar, goditja përsëritet përveç nëse mund të aplikohet
avantazhi; por nëse një lojtar ekzekuton shpejtë një goditje lirë dhe
kundërshtari që është më pak se 9.15 metra larg topit ndërpret atë, gjyqtari
lejon lojën të vazhdojë. Megjithatë, një kundërshtar i cili qëllimisht pengon një
goditje të lirë që të ekzekutohet, duhet të ndëshkohet për vonim të rifillimit të
lojës.
 ëse, kur një goditje e lirë ekzekutohet shpejtë nga skuadra mbrojtëse brenda
N
zonës së saj të penalltisë dhe ndonjëri nga kundërshtarët është brenda zonës
së penalltisë sepse nuk pati kohë që ta lëshojë atë, gjyqtari lejon lojën të
vazhdojë.

 ëse, kur një goditje e lirë ekzekutohet nga skuadra mbrojtëse brenda zonës së
N
saj të penalltisë dhe topi nuk është goditur direkt jashtë zonës së penalltisë,
goditja përsëritet.
 ëse, pasi topi është futur në lojë, lojtari që ka goditur atë prek topin përsëri,
N
përpara se ai të preket nga një lojtar tjetër, akordohet një goditje e lirë
indirekte; nëse lojtari qëllimisht e prek topin me duar:
• akordohet një goditje e lirë direkte
• akordohet një goditje nga penalltia, nëse shkelja ndodh brenda zonës së
penalltisë së lojtarit që e ka goditur topin, përveç nëse lojtari që ka goditur
topin është portier e në këtë rast akordohet një goditje e lirë indirekte
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Rregulli

14

Goditja e penalltisë
 jë goditje nga penalltia akordohet, nëse një lojtar kryen shkelje për një goditje
N
të lirë direkte brenda zonës së tij të penalltisë ose jashtë fushës si pjesë e lojës
siç është përshkruar në Rregullat 12 dhe 13.
Një gol mund të shënohet direkt nga një goditje e penalltisë.

1. Procedura
Topi duhet të jetë i palëvizshëm në pikën e penalltisë.

Lojtari që ekzekuton goditjen e penalltisë duhet të identifikohet qartë.

 ortieri që mbron duhet të qëndrojë në vijën fatale, me fytyrë nga lojtari që
P
ekzekuton penalltinë, midis shtyllave pingule derisa të goditet topi.

Lojtarët e tjerë përveç atij që do të ekzekutojë goditjen e penalltisë dhe 		
portierit që mbron duhet të jenë:
•
•
•
•

së paku 9.15 metra larg nga pika e penalltisë
pas pikës së penalltisë
brenda fushës së lojës
jashtë zonës së penalltisë

 asi lojtarët të kenë zënë pozicionet në përputhje me këtë Rregull, gjyqtari
P
sinjalizon për ekzekutimin e goditjes nga penalltia.

 ojtari që ekzekuton goditjen e penalltisë duhet ta godasë topin përpara;
L
goditja me thembër (pjesën e prapme të këpucës) është e lejuar me kusht që
topi të lëviz përpara.
Topi është në lojë kur ai goditet dhe lëviz qartësisht.

Lojtari që ekzekuton penalltinë nuk duhet të luajë me topin përsëri, derisa ai të
preket nga një lojtar tjetër.
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 oditja e penalltisë është e kompletuar kur topi ndalon lëvizjen, shkon jashtë
G
lojës ose gjyqtari ndalon lojën për ndonjë shkelje të Rregullave.

 oha e nevojshme shtesë lejohet për ekzekutimin dhe kompletimin e një
K
goditjeje nga penalltia në fund të çdo pjesë loje të ndeshjes ose kohëve shtesë.

2. Shkeljet dhe ndëshkimet
Menjëherë pasi gjyqtari ka sinjalizuar që një penallti të ekzekutohet,
goditja duhet të ekzekutohet. Nëse, përpara se topi të vihet në lojë, njëra
nga këto në vijim ndodh:
l ojtari që ekzekuton goditjen e penalltisë ose një bashkëlojtar i tij shkel
“Rregullat e Lojës”:

• nëse topi hyn në portë, goditja përsëritet
• nëse topi nuk hyn në portë, gjyqtari ndal lojën dhe e rifillon me një goditje të
lirë indirekte
 ërveç për pikat në vijim kur loja do të ndalet dhe rifillon me një goditje të lirë
p
indirekte, pa marrë parasysh nëse goli është shënuar apo jo:

• një goditje e penalltisë është goditur në drejtim të kundërt (goditet prapa)
• një bashkëlojtar i lojtarit që është identifikuar për të ekzekutuar penalltinë e
ekzekuton atë; gjyqtari ndëshkon lojtarin i cili e ekzekutoi goditjen
• ecja/vrapimi me hope për ta goditur topin pasi lojtari ka kompletuar
vrapimin (ecja/vrapimi me hope gjatë ekzekutimit të goditjes lejohet);
gjyqtari ndëshkon lojtarin që ekzekutoi goditjen
portieri që mbron ose një bashkëlojtar i tij shkel “Rregullat e Lojës”:

• nëse topi hyn në portë, goli pranohet
• nëse topi nuk hyn në portë, goditja përsëritet; portieri ndëshkohet nëse
është përgjegjës për shkeljen

l ojtari i të dyja skuadrave shkel “Rregullat e Lojës”, goditja përsëritet përveç
nëse një lojtar kryen shkelje më serioze (p.sh. ecje/vrapim i ndaluar me hope)
Nëse, pasi goditja e penalltisë është ekzekutuar:

lojtari që e goditi topin e prek atë përsëri, përpara se ai të jetë prekur nga një
lojtar tjetër:
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• a kordohet një goditje e lirë indirekte (ose goditje e lirë direkte nëse topi
preket qëllimisht me dorë)
topi preket nga një faktor i jashtëm aq sa të lëvizë përpara:
• goditja e penalltisë përsëritet

t opi kthehet në fushën e lojës nga portieri, shtylla horizontale ose shtyllat
vertikale dhe pastaj preket nga një faktor i jashtëm:

• gjyqtari ndalon lojën
• l oja rifillon me një top të diskutueshëm në pozicionin ku u prek nga faktori i
jashtëm

3. Tabela përmbledhëse

Rezultati i goditjes së penalltisë
Gol

Nuk shënohet gol

Shkelje nga
lojtari sulmues

Penalltia përsëritet

Goditje e lirë indirekte

Shkelje nga
lojtari mbrojtës

Gol

Penalltia përsëritet

Shkelje nga
portieri që mbron

Gol

Penalltia përsëritet dhe
ndëshkim për portierin

Topi goditet në drejtim
të kundërt (prapa)

Goditje e lirë indirekte

Goditje e lirë indirekte

Ecje/Vrapim i
ndaluar me hope

Goditje e lirë indirekte
dhe ndëshkim për
gjuajtësin

Goditje e lirë indirekte
dhe ndëshkim për
gjuajtësin

Gjuajtësi i gabuar

Goditje e lirë indirekte
dhe ndëshkim për
gjuajtësin e gabuar

Goditje e lirë indirekte
dhe ndëshkim për
gjuajtësin e gabuar
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Rregulli

15

Rivënia anësore
 jë rivënie anësore i akordohet kundërshtarëve të lojtarit që i fundit ka prekur
N
topin, kur i gjithë topi kalon vijën anësore, në tokë apo në ajër.
Një gol nuk mund të shënohet direkt nga rivënia anësore:

• nëse topi hyn në portën e kundërshtarit – akordohet një rivënie fundore
• nëse topi hyn në portën e lojtarit që ekzekuton rivënien anësore – akordohet
një goditje nga këndi

1. Procedura
Në momentin e rivënies së topit me duar, hedhësi duhet të:

• jetë me fytyrë nga fusha e lojës
• k
 etë secilën pjesë të këmbëve në vijën anësore ose në tokë jashtë vijës
anësore
• hedh topin me të dy duart duke i lëvizur nga prapa dhe mbi kokë, nga pika ku
topi doli jashtë fushës së lojës
 ë gjithë kundërshtarët duhet të qëndrojnë së paku 2 metra larg nga pika ku
T
ekzekutohet rivënia anësore.

 opi është në lojë kur ai hyn në fushën e lojës. Nëse topi prek tokën përpara se
T
të hyjë në fushën e lojës, rivënia anësore përsëritet nga e njëjta skuadër nga i
njëjti pozicion. Nëse rivënia anësore nuk është ekzekutuar sipas procedurës së
kërkuar, ajo merret dhe ekzekutohet nga skuadra kundërshtare.

 ëse një lojtar, përderisa e ekzekuton me korrektesë një rivënie anësore,
N
qëllimisht e hedh topin dhe godet një lojtar kundërshtar në mënyrë që të luajë
prapë me topin, por jo në mënyrë të shkujdesur, as moskokëçarëse dhe as duke
përdorur forcë të tepruar, gjyqtari lejon lojën të vazhdojë.
Hedhësi i rivënies anësore nuk duhet ta prekë sërish topin përpara se topi të 		
preket nga një lojtar tjetër.
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2. Shkeljet dhe ndëshkimet
Nëse, pasi topi të jetë në lojë, hedhësi e prek topin përsëri përpara se ai të jetë
prekur nga një lojtar tjetër, akordohet një goditje e lirë indirekte; nëse hedhësi
qëllimisht e prek topin me dorë:
• akordohet një goditje e lirë direkte
• akordohet një goditje nga penalltia nëse shkelja ka ndodhur në zonën e
penalltisë së hedhësit, përveç nëse topi ishte prekur nga portieri i skuadrës
mbrojtëse, në këtë rast akordohet një goditje e lirë indirekte

 jë kundërshtar i cili padrejtësisht e shpërqendron apo pengon hedhësin
N
(përfshirë lëvizja në më afër se 2 metra vendit ku rivënia anësore do të
ekzekutohet) ndëshkohet për sjellje josportive dhe nëse rivënia anësore është
ekzekutuar, akordohet një goditje e lirë indirekte.

 ër çfarëdolloj shkeljeje tjetër të këtij Rregulli rivënia anësore ekzekutohet nga
P
një lojtar i skuadrës kundërshtare.
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Rregulli

16

Rivënia fundore
 jë rivënie fundore akordohet kur i gjithë topi kalon vijën fundore, në tokë apo
N
në ajër, me kusht që ai top të jetë prekur për herë të fundit nga një lojtar i
skuadrës sulmuese dhe mos të jetë shënuar gol.
 jë gol mund të shënohet direkt nga një rivënie fundore, por vetëm kundër
N
skuadrës kundërshtare; nëse topi ka lëshuar zonën e penalltisë dhe hyn direkt
në portën e lojtarit që ekzekuton rivënien fundore, akordohet një goditje nga
këndi për kundërshtarët.
1. Procedura
• Topi duhet të jetë i palëvizshëm dhe shkelmohet nga çdo pikë brenda zonës
së rreptësisë, nga një lojtar i skuadrës mbrojtëse
• Topi është në lojë kur ai lëshon zonën e penalltisë
• Kundërshtarët duhet të jenë jashtë zonës së penalltisë, derisa topi të jetë në
lojë
2. Shkeljet dhe ndëshkimet
Nëse topi nuk e lëshon zonën e penalltisë apo është prekur nga një lojtar
përpara se ai ta lëshojë zonën e penalltisë, rivënia fundore përsëritet.

 ëse, pasi topi të jetë në lojë, ekzekutuesi i rivënies fundore e prek topin
N
përsëri, përpara se ai të jetë prekur nga një lojtar tjetër, akordohet një goditje e
lirë indirekte; nëse ekzekutuesi i rivënies fundore e prek qëllimisht topin me
dorë:
• akordohet një goditje e lirë direkte
• akordohet një goditje nga penalltia nëse shkelja ndodh brenda zonës së
penalltisë së lojtarit që ekzekuton rivënien fundore, përveç nëse lojtari që
ekzekutoi rivënien ishte portier në këtë rast akordohet goditje e lirë
indirekte
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 ëse një kundërshtar i cili është në zonën e penalltisë kur rivënia fundore
N
ekzekutohet, prek apo sfidon/lufton për topin përpara se ai të preket nga një
lojtar tjetër, rivënia fundore përsëritet.

 ëse një lojtar hyn në zonën e penalltisë përpara se topi të jetë në lojë dhe
N
faullohet apo është faulluar nga një kundërshtar, rivënia fundore përsëritet dhe
lojtari që ka bërë shkeljen mund të ndëshkohet apo përjashtohet varësisht prej
shkeljes.
Për çfarëdolloj shkelje tjetër të këtij Rregulli rivënia fundore përsëritet.
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Rregulli

17

Goditja nga këndi
 jë goditje nga këndi akordohet kur i gjithë topi kalon vijën fundore, në tokë
N
apo në ajër, me kusht që ai top të jetë prekur për herë të fundit nga një lojtar i
skuadrës mbrojtëse dhe mos të jetë shënuar gol.

 jë gol mund të shënohet direkt nga goditja e këndit, por vetëm kundër
N
skuadrës kundërshtare; nëse topi hyn direkt në portën e lojtarit që ekzekuton
goditjen nga këndi, akordohet një goditje nga këndi për kundërshtarët.

1. Procedura
• Topi duhet të jetë i vendosur në zonën e goditjes nga këndi në afërsi me 		
pikën ku topi kaloi vijën fundore
• Topi duhet të jetë i palëvizshëm dhe të goditet nga një lojtar i skuadrës 		
sulmuese
• T
 opi është në lojë kur ai goditet dhe lëviz qartësisht; nuk është e nevojshme
që topi ta lëshojë zonën e goditjes nga këndi
• Flamuri i këndit nuk duhet të lëvizet
• K
 undërshtarët duhet të jenë të paktën 9.15 metra larg harkut të goditjes nga
këndi, derisa topi të jetë në lojë

2. Shkeljet dhe ndëshkimet
Nëse, pasi topi të jetë në lojë, ekzekutuesi i goditjes nga këndi e prek topin
përsëri përpara se ai të jetë prekur nga një lojtar tjetër, akordohet një goditje e
lirë indirekte; nëse ekzekutuesi i goditjes nga këndi qëllimisht e prek topin me
dorë:
• akordohet një goditje e lirë direkte
• a kordohet një goditje nga penalltia nëse shkelja ndodh brenda zonës së
penalltisë së lojtarit që ekzekuton goditjen nga këndi, përveç nëse lojtari që
ekzekutoi goditjen nga këndi ishte portier në këtë rast akordohet goditje e
lirë indirekte
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 ëse një lojtar, përderisa e ekzekuton me korrektesë një goditje nga këndi,
N
qëllimisht e godet një kundërshtar me top në mënyrë që të luajë prapë me
topin, por jo në mënyrë të shkujdesur, moskokëçarëse apo duke përdorur forcë
të tepruar, gjyqtari lejon lojën të vazhdojë.
Për çfarëdolloj shkelje tjetër të këtij Rregulli goditja nga këndi përsëritet.
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Ndryshimet
e Rregullit

2016/17

Skica përmbledhëse e
ndryshimeve të Rregullit
Këtu është paraqitur një skicë e thjeshtë e ndryshimeve/sqarimeve kryesore.

Rregulli 01 – Fusha e lojës
• Sipërfaqet artificiale dhe natyrale nuk mund të kombinohen në fushë
• Garat mund ta përcaktojnë madhësinë e fushës për garat e tyre (brenda 		
Rregullit)
• Të gjitha reklamat komerciale në tokë duhet të jenë së paku 1 metër larg prej
vijave kufizuese
• Stemat/emblemat e shoqatave të futbollit, garave etj... lejohen në flamujt e
këndit (jo reklamat)
Rregulli 02 – Topi
Asnjë

Rregulli 03 – Lojtarët (titull i ri)
• Një ndeshje nuk mund të fillojë/vazhdojë nëse një skuadër ka më pak se 		
shtatë lojtarë
• Zëvendësuesit mund të ekzekutojnë një rifillim të lojës por së pari duhet të
futen me këmbë në fushë
• Sqarohet situata kur një lojtar është përjashtuar para/pas fillimit të ndeshjes
• Goditje e lirë direkte (ose penallti) nëse një zëvendësues/zyrtar i skuadrës
ndërhyn në rrjedhën e lojës
• Nëse diçka/ndonjëri (përveç një lojtari) prek një top që po shkonte në portë,
gjyqtari mund ta pranojë golin, nëse prekja nuk ka pasur ndikim në mbrojtës
• Nëse është shënuar një gol me një person shtesë në fushë dhe gjyqtari ka
rifilluar lojën, goli qëndron dhe ndeshja vazhdon

Rregulli 04 – Pajimet e lojtarëve
• Cilido shirit ose material tjetër që mbulon çorapet duhet të jetë i së njëjtës
ngjyrë si çorapja
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• L
 ojtari që humb aksidentalisht këpucën/mbrojtësen e kërcinjve mund të
luajë deri në ndalesën e ardhshme të lojës
• Veshjet nën të mbathura duhet të kenë ngjyrën e njëjtë me të mbathurat apo
pjesën më të poshtme të tyre; skuadra duhet të vishet me ngjyrë të njëjtë
• Komunikimi elektronik me zëvendësuesit është i ndaluar
• Lojtari mund të kthehet gjatë lojës pasi të ketë ndërruar/korrigjuar pajimin,
përderisa pajimi është kontrolluar (nga gjyqtari, gjyqtari i katërt ose gjyqtari
ndihmës) dhe gjyqtari kryesor të ketë sinjalizuar

Rregulli 05 – Gjyqtari kryesor
• Vendimi nuk mund të ndryshohet nëse rifillon loja ose gjyqtari ka lënë
fushën e lojës (pushimi në mes të dy pjesëve dhe përfundimi i ndeshjes)
• Nëse kanë ndodhur disa shkelje në kohë të njëjtë, dënohet shkelja më serioze
• Gjyqtari mund ta përjashtojë një lojtar që nga faza e inspektimit të fushës
para ndeshjes e tutje
• Gjyqtari mund ta përdorë kartonin e kuq dhe të verdhë vetëm pasi të hyjë në
fushë në fillim të ndeshjes
• Lojtari i lënduar nga një faull i ndëshkuar me karton të kuq/verdhë mund të
vlerësohet/trajtohet shpejtë dhe të qëndrojë në fushë
• Pajisjet që një gjyqtar mund të lejohet t’i përdorë
• Përfshirja e diagrameve të sinjalizimeve të gjyqtarit (nga seksioni Udhëzime)
Rregulli 06 – Zyrtarët tjerë të ndeshjes (titull i ri)
• Më shumë detaje për detyrat e gjyqtarëve ndihmës, gjyqtarëve ndihmës
shtesë, gjyqtarit të katërt
• Përfshirja e diagrameve të sinjalizimeve të gjyqtarit ndihmës (nga seksioni 		
Udhëzime)
Rregulli 07 – Kohëzgjatja e ndeshjes
• Më shumë arsye për kohë shtesë (p.sh. pushimi për pije mjekësore)

Rregulli 08 – Fillimi dhe rifillimi i lojës
• Janë përfshirë të gjitha rifillimet (më parë përfshiheshin vetëm goditja
fillestare dhe topi i diskutueshëm)
• Topi duhet të lëvizë qartësisht që të jetë në lojë, për të gjitha rifillimet me
goditje
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• Topi mund të goditet në cilindo drejtim tek goditja fillestare (më parë duhej të
shkonte përpara)
• Gjyqtari nuk mund ta ‘prodhojë’ rezultatin e një topi të diskutueshëm
Rregulli 09 – Topi në lojë dhe jashtë saj
• Nëse një top kthehet nga një zyrtar i ndeshjes, ai është në lojë përveç nëse i
tëri e ka kaluar një vijë kufizuese të fushës

Rregulli 10 – Përcaktimi i rezultatit të një ndeshjeje (titull i ri)
Goditjet nga pika e penalltisë:
• Gjyqtari hedh shortin për ta zgjedhur portën (përveç motit, sigurisë etj.)
• Lojtari që përkohësisht gjendet jashtë fushës (p.sh. i lënduar) në vërshëllimën
e fundit mund të marrë pjesë
• Skuadrat duhet të kenë numër të njëjtë të lojtarëve para dhe gjatë goditjeve
• Formulim i qartë se kur një goditje ka përfunduar
• Goditjet nuk shtyhen nëse lojtari lë fushën; nëse nuk kthehet në kohë goditja
humbet
Rregulli 11 – Pozicioni jashtë loje
• Vija e mesit ‘neutrale’ për pozicion jashtë loje; lojtari duhet të jetë në gjysmën
e fushës së kundërshtarit
• Krahët e lojtarëve nuk konsiderohen kur gjykohet pozicioni jashtë loje
(përfshirë këtu edhe portierin)
• Goditja e lirë e pozicionit jashtë loje gjithmonë ekzekutohet nga vendi ku
ndodh shkelja (madje edhe në gjysmën e vet)
• Mbrojtësi jashtë fushës ‘aktiv’ vetëm derisa skuadra mbrojtëse largon topin
apo ndalet loja
• Si më lartë për sulmuesin e rikthyer; përpara kësaj pika e rihyrjes është
pozicioni jashtë loje

Rregulli 12 – Ndërhyrjet e palejueshme (faullet) dhe sjellja e pahijshme
• Faulli me kontakt është një goditje e lirë direkte
• Avantazh për një karton të kuq – goditje e lirë indirekte nëse shkelësi më pas
përfshihet në lojë
• Ndryshim i formulimit për lojën me dorë, kështu që jo çdo lojë me dorë është
një karton i verdhë
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• Disa shkelje DOGSO (mohim i mundësisë së qartë të shënimit të golit) në 		
zonën e penalltisë janë të dënueshme me një karton të verdhë
• Tentimi për sjellje të dhunshme është një karton i kuq, madje edhe nëse nuk
ka kontakt
• Goditja në kokë/fytyrë kur nuk sfidohet një kundërshtarë është një karton i
kuq (përveç nëse është e papërfillshme)
• Shkelja kundër lojtarëve zëvendësues, zyrtarëve të skuadrës, zyrtarëve të
ndeshjes etj. tani është një goditje e lirë direkte
• Faulli jashtë fushës penalizohet me një goditje të lirë direkte në vijën
kufizuese (penallti nëse faulli shkaktohet në zonën e vetë të penalltisë)
Rregulli 13 – Goditjet e lira
• Dallimi në mes ‘ndalimit’ të një goditje të lirë dhe ‘ndërprerja’ e topit pas
ekzekutimit të goditjes së lirë

Rregulli 14 – Goditja e penalltisë
• Goditje e lirë indirekte dhe karton i verdhë nëse lojtari i cili nuk është
identifikuar për ta ekzekutuar penalltinë qëllimisht e ekzekuton atë
• Goditje e lirë indirekte nëse topi goditet prapa (në drejtim të kundërt)
• Nëse ndodh një vrapim/ecje me hope e ‘ndaluar’, kjo është gjithmonë një 		
goditje e lirë indirekte dhe karton i verdhë
• Portierit i jepet karton i verdhë nëse bën shkelje dhe goditja e penalltisë 		
përsëritet
Rregulli 15 – Rivënia anësore
• Formulimi i ri e bën të qartë që topi duhet hedhur me të dy duart

Rregulli 16 – Rivënia fundore
• Nëse një rivënie fundore goditet në portën e vet, kjo është një goditje nga
këndi për kundërshtarët
• Nëse një kundërshtar gjendet në zonën e penalltisë kur rivënia fundore
ekzekutohet, ai nuk mund të luaj i pari me topin

Rregulli 17 – Goditja nga këndi
• Nëse goditja nga këndi goditet në portën e vet, kjo është goditje nga këndi 		
për kundërshtarët
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Detajet e të gjitha
ndryshimeve të Rregullit

(në renditje sipas Rregullit)

Në vijim janë paraqitur ndryshimet kryesore të “Rregullave të Lojës”, të cilat nuk
janë të lidhura me gjuhën angleze apo frazeologjinë. Për secilin ndryshim është
dhënë formulimi i vjetër (kur është i përshtatshëm) dhe formulimi i ri/i
ndryshuar/shtesë i ndjekur me nga një sqarim për ndryshimin.
Teksti i paraqitur në kutitë ‘teksti i vjetër’ mund të jetë saktësisht teksti i
mëparshëm ose një përmbledhje e përgjithshme e kuptimit të tekstit të
mëparshëm.

Rregulli 01 – Fusha e Lojës
01.1 Sipërfaqet artificiale dhe natyrale nuk mund të kombinohen
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Ndeshjet mund të luhen në sipërfaqe
natyrale apo artificiale, në varësi të
rregullave të garës.

Fusha e lojës duhet të jetë e tëra
natyrale ose nëse rregullat e garës e
lejojnë, e tëra sipërfaqe artificiale e
lojës, përveç ku rregullat e garës
lejojnë një kombinim të integruar të
materialeve artificiale dhe natyrale
(sistem hibrid).

Sqarimi
Qartësohet se për arsye sigurie përzierja e sipërfaqeve natyrale dhe artificiale
nuk lejohet në fushën e lojës. Një sipërfaqe e ndryshme lejohet në zonat
përreth p.sh. terren artificial për zonën e patrullimit të gjyqtarëve ndihmës. Një
përzierje e integruar e materialit natyral dhe artificial është e lejuar.
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01.2 Garat mund të përcaktojnë gjatësinë e vijave kufizuese
(brenda parametrave të Rregullit 1)
Teksti shtesë
Garat mund të përcaktojnë gjatësinë e vijës fundore dhe anësore brenda
dimensioneve të mësipërme.
Sqarimi
Qartësohet se garat kanë autoritetin të përcaktojnë gjatësinë e vijave anësore
dhe fundore për ndeshjet e tyre, brenda dimensioneve të Rregullit 1.
01.3 Zona teknike
Sqarimi
Informata për zonën teknike është zhvendosur nga fundi i seksionit të
Rregullave
01.4 Teknologjia e vijës fatale të golit (GLT)
Sqarimi
Informata për GLT është zhvendosur nga Rregulli 10
01.5 Reklamat komerciale në tokë
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Nuk lejohet asnjë formë e reklamave
komerciale, qoftë reale apo virtuale, në
fushën e lojës, në tokë brenda zonës
që rrethohet nga rrjetat e portës,
zonën teknike, apo brenda një distance
prej 1 metër nga vija anësore që nga
çasti i hyrjes së skuadrave në fushën e
lojës …

Nuk lejohet asnjë formë e reklamave
komerciale, qoftë reale apo virtuale, në
fushën e lojës, në tokë brenda zonës
që rrethohet nga rrjetat e portës,
zonën teknike, apo në tokë brenda një
distance prej 1 metër nga vijat
kufizuese që nga çasti i hyrjes së
skuadrave në fushën e lojës …
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Sqarimi
Qartësohet se kufizimet në reklamat komerciale në tokë kanë të bëjnë me
zonën prapa vijave fundore si edhe atyre anësore.
01.6 Stemat dhe emblemat në flamujt e këndit
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Riprodhimi qoftë real apo virtual i
stemave të përfaqësueseve ose
emblemave të FIFA-s, konfederatave,
shoqatave anëtare, ligave, klubeve apo
organizmave tjerë, është i ndaluar në
fushën e lojës, në rrjetat e portës dhe
zonat e rrethuara prej tyre, në porta
dhe në shkopinjtë dhe flamujt e këndit
gjatë kohëzgjatjes së ndeshjes.

Riprodhimi, qoftë real apo virtual, i
stemave të përfaqësueseve ose
emblemave të FIFA-s, konfederatave,
shoqatave kombëtare të futbollit,
garave, klubeve apo organizmave
tjerë, është i ndaluar në fushën e lojës,
në rrjetat e portës dhe zonat e
rrethuara prej tyre, në porta dhe
shkopinjtë e flamujve të këndit gjatë
kohëzgjatjes së ndeshjes. Ato janë të
lejuara në flamujt e këndit.

Sqarimi
••Shoqatat kombëtare të futbollit zëvendëson shoqatat anëtare
••garat zëvendëson ligat meqë garat e kupës nuk janë të mbuluara nga
formulimi aktual.
••Këto stema tanimë kanë përdorim të gjerë dhe lejimi i tyre në flamuj është në
përputhje me Rregullin 2 që lejon ato të përdoren në top.
Rregulli 02 – Topi
Asnjë
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Rregulli 03 – Lojtarët
03.1 Ndryshim titulli
Titulli i vjetër

Titulli i ri

Numri i lojtarëve

Lojtarët

Sqarimi
Titulli i ri reflekton që përmbajtja të përfshijë referencën për zëvendësimet etj.
03.2 Numri minimal i lojtarëve
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Ndeshja nuk mund të fillojë ose
Një ndeshje nuk mund të fillojë nëse
vazhdojë nëse ndonjëra nga skuadrat
ndonjëra nga skuadrat ka më pak se
shtatë lojtarë. (…) ndonëse një ndeshje ka më pak se shtatë lojtarë.
nuk mund TË FILLOJË nëse ndonjëra
nga skuadrat ka më pak se shtatë
lojtarë, numri minimal i lojtarëve të një
skuadre për TË VAZHDUAR një
ndeshje, është lënë në diskrecion të
shoqatave anëtare. Megjithatë,
mendimi i “International F.A. Board”
është se, një ndeshje nuk duhet të
vazhdojë nëse njëra apo të dyja
skuadrat kanë më pak se shtatë
lojtarë.
Sqarimi
Rekomandimi i IFAB-it për numrin minimal të lojtarëve që një ndeshje të
vazhdojë bëhet Rregull. Kjo është në përputhje me minimumin për të filluar
ndeshjen.
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03.3 Rifillimet nga zëvendësuesit
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Një zëvendësues i cili nuk e ka
kompletuar procedurën e zëvendësimit
duke hyrë në fushën e lojës, nuk mund
të rifillojë lojën duke ekzekutuar një
rivënie anësore apo goditje nga këndi.

Lojtari zëvendësues mund të
ekzekutojë çdo rifillim të lojës, me
kusht që fillimisht ai të futet në fushën
e lojës.

Sqarimi
Qartësohet se një zëvendësues i cili hyn në fushën e lojës mund të ekzekutojë
çdo rifillim të lojës, përfshirë një goditje nga këndi apo rivënie anësore; disa e
interpretojnë gabimisht formulimin e ‘vjetër’ se kërkohet që loja të rifillojë
përpara se një zëvendësues të mund të ekzekutojë një rifillim të lojës.
03.4 Zëvendësuesi fillon ndeshjen në vend të lojtarit që ishte emëruar për ta
filluar ndeshjen
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Nëse një zëvendësues hyn në fushën e
lojës në vend të një lojtari që është
caktuar të futet nga fillimi i ndeshjes
dhe gjyqtari nuk është informuar për
këtë ndryshim:
••gjyqtari lejon lojtarin zëvendësues
që të vazhdojë ndeshjen(…)

Nëse një lojtar i emëruar si
zëvendësues fillon ndeshjen, në vend
të një lojtari që është caktuar të futet
nga fillimi i ndeshjes dhe gjyqtari nuk
është informuar për këtë ndryshim:
••gjyqtari lejon lojtarin zëvendësues
që të vazhdojë të luajë(…)

Sqarimi
Qartësohet se nëse një lojtar i emëruar për të filluar ndeshjen është
‘zëvendësuar’ nga një zëvendësues para ndeshjes, lojtari mund të jetë një
zëvendësues në ardhje. Është më e logjikshme të thuhet se kjo hyn në fuqi kur
ndeshja fillon sesa kur zëvendësuesi hyn në fushë.

120

03.5 Personat shtesë në fushën e lojës – statusi i lojtarit të përjashtuar
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Çdonjëri që nuk figuron në listën e
skuadrës si një lojtar, zëvendësues apo
zyrtar i skuadrës cilësohet si faktor i
jashtëm, ashtu sikundër cilësohet edhe
një lojtar që është përjashtuar nga
loja.

Çdonjëri që nuk është i emëruar në
listën e skuadrës si një lojtar,
zëvendësues apo zyrtar i skuadrës
është faktor i jashtëm.

Sqarimi
Është më logjike për ta trajtuar një lojtar të përjashtuar si një zëvendësues,
kështu që një lojtar i cili kthehet në fushë (duke qenë i përjashtuar) penalizohet
me një goditje të lirë.
03.6 Shkeljet nga zëvendësuesit dhe zyrtarët e skuadrës
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Nëse një lojtar zëvendësues apo i
zëvendësuar hyn në fushën e lojës pa
lejen e gjyqtarit:
••nëse gjyqtari ndal lojën, ajo rifillon
me një goditje të lirë indirekte (…).

Nëse loja është ndalur dhe ndërhyrja
në rrjedhën e lojës ishte nga:
•• një zyrtar i skuadrës, lojtar
zëvendësues, lojtar i zëvendësuar
ose lojtar i përjashtuar, loja rifillon
me një goditje të lirë direkte apo
goditje nga penalltia

Nëse një zyrtar i skuadrës hyn në
fushën e lojës:
•• nëse gjyqtari ndal ndeshjen, ai duhet
ta rifillojë lojën me një top të
diskutueshëm(…).
Sqarimi

Ka një problem në rritje nga ana e zëvendësuesve/zyrtarëve të ndeshjes që
hyjnë në fushë për të ndërhyrë në rrjedhën e lojës apo një kundërshtari p.sh.
ndalimi i një goli. Kjo është qartësisht ‘e padrejtë’ dhe një goditje e lirë direkte
(ose goditje nga penalltia nëse është në zonën e tyre të penalltisë) është më e
përshtatshme.
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03.7 Lojtari i cili është përjashtuar para ose pas goditjes fillestare
Teksti shtesë
Një lojtar i cili përjashtohet:
•• para paraqitjes së listës së skuadrës, nuk mund të emërohet në listën e
skuadrës në asnjë rol tjetër
•• pasi të emërohet (shkruhet) në listën e skuadrës dhe para goditjes fillestare
mund të zëvendësohet nga një lojtar zëvendësues që është në listë, ndërsa
lojtari i përjashtuar nuk mund të zëvendësohet; (...)
•• pas goditjes fillestare nuk mund të zëvendësohet
Sqarimi
Qartësohet nëse një lojtar i përjashtuar mund të zëvendësohet.
03.8 Ndikimi i zëvendësuesit/zyrtarit të skuadrës/faktorit të jashtëm në prekje
të një topi i cili është duke shkuar në portë
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Në situatat e përshkruara më lartë në
3.6 gjyqtari duhet ta ndalë lojën nëse
‘ndërhyrësi’ ndërhyn në rrjedhën e
lojës ose prek topin
Nëse një faktor i jashtëm hyn në
fushën e lojës:
• gjyqtari duhet ta ndalë lojën
(ndonëse jo menjëherë, nëse faktori i
jashtëm nuk ndërhyn në rrjedhën e
lojës)

Nëse një top është duke shkuar në
portë dhe ndërhyrja nuk e pengon një
lojtar mbrojtës që të luajë me topin,
goli pranohet nëse topi hyn në gol
(qoftë edhe nëse ishte bërë kontakt
me topin) përveç nëse topi hyn në
portën e kundërshtarit.

Sqarimi
Ky ndryshim ‘fair play’ do të thotë që gjyqtari mund të aplikojë parimin e
avantazhit, kështu që nëse tentimi për ta ndalur një gol është i pasuksesshëm,
gjyqtari mund të pranojë golin (Shih 3.9)
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03.9 Goli i shënuar me një person shtesë në fushën e lojës
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Nëse, pas një goli të shënuar, përpara
se të rifillojë loja gjyqtari e kupton se,
një person shtesë ishte në fushën e
lojës kur goli ishte shënuar:
••gjyqtari duhet ta anulojë golin nëse:
>> personi shtesë ishte faktor i
jashtëm dhe ai ndërhyri në
rrjedhën e lojës
>> personi shtesë ishte një lojtar,
zëvendësues, lojtar i zëvendësuar
apo zyrtar skuadre që i përkiste
skuadrës që ka shënuar golin

Nëse, pas një goli të shënuar, përpara
se të rifillojë loja gjyqtari e kupton, se
një person(a) shtesë ishte në fushën e
lojës kur goli ishte shënuar:
••gjyqtari duhet ta anulojë golin nëse
personi shtesë ishte:
>> një lojtar, zëvendësues, lojtar i
zëvendësuar, lojtar i përjashtuar
apo zyrtar i skuadrës që i përkiste
skuadrës që ka shënuar golin
>> një faktor i jashtëm që ka
ndërhyrë në rrjedhën e lojës,
përveç nëse goli është shënuar
ashtu siç është përshkruar më
lartë tek ‘persona shtesë në
fushën e lojës’;
Loja rifillon me një rivënie fundore,
goditje nga këndi ose një top të
diskutueshëm (...)
Nëse, pasi një gol është shënuar dhe
loja ka rifilluar, gjyqtari kupton se një
person shtesë ishte në fushën e lojës
kur goli ishte shënuar, ky gol nuk mund
të anulohet. Nëse personi shtesë është
ende në fushë, gjyqtari duhet të:
••ndalë lojën
•• largojë personin shtesë
••rifillojë me një top të diskutueshëm
apo goditje të lirë sipas rastit
Gjyqtari duhet ta raportojë incidentin
tek autoritetet e duhura.
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Sqarimi
•• Përfshin parimet e përshkruara në 3.8 (sipër)
••Qartësohet se si të rifillojë loja nëse një gol është shënuar kur një person
shtesë është në fushë dhe loja nuk ka rifilluar.
••Qartësohet që nëse një gol ishte shënuar kur ishte një person shtesë në fushë
dhe loja kishte rifilluar, gjyqtari duhet ta lejojë ndeshjen të vazhdojë dhe nuk
mund ta anulojë golin ose ‘shfuqizojë’ periudhën në mes të shënimit të golit
dhe zbulimit të personit shtesë.
03.10 Kompetenca e kapitenit të skuadrës (nga Rregulli 12)

Teksti shtesë
Kapiteni i skuadrës nuk ka status apo privilegje të veçanta por, ka shkallë më të
lartë të përgjegjësisë për sjelljet e skuadrës.

Sqarimi
Më logjike të jetë ky formulim në Rregullin 3 sesa në Rregullin 12.
Rregulli 04 – Pajimet e lojtarëve
04.1 Shiriti/materiali që mbulon çorapet

Teksti i vjetër

Teksti i ri

Pajimet e detyrueshme të një lojtari
përbëhen nga artikujt në vijim(…)
••çorapet – nëse jashtë çorapeve
vendoset ndonjë shirit apo material i
ngjashëm, ngjyra e tij duhet të jetë e
njëjtë me atë të çorapeve ku ai
aplikohet

••çorapet – shiriti apo çdo material
tjetër i aplikuar apo veshur jashtë
duhet të jetë me ngjyrë të njëjtë
sikurse pjesa e çorapes ku ai
aplikohet ose mbulon

Sqarimi
Qartësohet që materiali jo-shirit duhet të jetë me ngjyrë të njëjtë sikurse çorapët
që ai mbulon, meqenëse disa lojtarë mbajnë çorape në kyçin e këmbës (ose të
ngjashme) të cilat janë me ngjyrë të ndryshme nga çorapet.
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04.2 Humbja e këpucës dhe mbrojtëses së kërcinjve
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Nëse aksidentalisht një lojtari i del
këpuca nga këmba dhe ai vijon ta luajë
topin dhe/ose shënon një gol
këmbëzbathur, (…) (…) goli pranohet.

Lojtari këpuca ose mbrojtësja e
kërcinjve e të cilit ka humbur
aksidentalisht, duhet ta ndërrojë atë sa
më shpejtë që të jetë e mundur dhe jo
më vonë sesa kur topi të dalë jashtë
lojës; nëse përpara se ta bëjë këtë,
lojtari luan me topin dhe/ose shënon
gol, goli pranohet.

Sqarimi
Është qartësuar specifikisht që këpuca duhet të ndërrohet shpejtë dhe jo më vonë
sesa kur topi të dalë jashtë lojës. Është logjike që parimi i njëjtë të përdoret edhe
për mbrojtëset e kërcinjve.
04.3 Ngjyra e ndërresave (veshjet nën fanellë apo nën të mbathura)
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Pajimet bazë të detyrueshme të një
lojtari përbëhen nga artikujt në vijim të
ndarë nga njëri-tjetri:
•• një fanellë apo bluzë me mëngë
– nëse nën të vishen ndërresa,
ngjyra e mëngëve të këtyre
ndërresave, duhet të jetë e njëjtë me
ngjyrën kryesore të mëngëve të
fanellës apo bluzës
••të mbathurat – nëse poshtë tyre
vishen mbathje të tjera, ato duhet të
jenë të njëjta me ngjyrën kryesore të
të mbathurave

Pajimet e detyrueshme të një lojtari
përbëhen nga artikujt në vijim të ndarë
nga njëri-tjetri:
•• një fanellë me mëngë
•• të mbathurat
Veshjet nën fanellë duhet të kenë
ngjyrë të njëjtë me ngjyrën kryesore të
mëngëve të fanellës; veshjet nën të
mbathura/trikot duhet të kenë ngjyrë
të njëjtë me ngjyrën kryesore të të
mbathurave apo pjesa më e poshtme e
të mbathurave të lojtarëve të skuadrës
së njëjtë, duhet të jetë me ngjyrë të
njëjtë.
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Sqarimi
•• Veshjet nën fanellë zëvendëson ndërresat.
••Prodhuesit tanimë prodhojnë të mbathura me ngjyrë të ndryshme tek pjesa e
poshtme e tyre. Ndryshimi i Rregullit lejon që veshjet nën të mbathura/trikot të
jenë me ngjyrë të njëjtë me të mbathurat apo pjesën më të poshtme të tyre,
mirëpo e gjithë skuadra duhet të vesh ngjyrë të njëjtë.
04.4 Kasketa
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Pajimet mbrojtëse të parrezikshme(…)
janë të lejueshme siç janë syzet optike
sportive.

Pajimet mbrojtëse të parrezikshme(…)
janë të lejueshme siç janë kasketa e
portierit dhe syzet optike sportive.

Sqarimi
Është përfshirë referenca për kasketën e portierit kështu që përdorimi i saj
lejohet brenda Rregullave.
04.5 Komunikimi elektronik me lojtarët (përfshirë zëvendësuesit)
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Përdorimi i ndonjë forme të
komunikimit elektronik në mes të
lojtarëve dhe/ose stafit teknik nuk
është i lejueshëm.

Përdorimi i ndonjë forme të
komunikimit elektronik në mes të
lojtarëve (përfshirë lojtarët
zëvendësues/të zëvendësuar dhe ata të
përjashtuar) dhe/ose stafit teknik nuk
është i lejueshëm.

Sqarimi
Qartësohet se komunikimi elektronik me zëvendësuesit nuk është i lejueshëm.
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04.6 Rikthimi i lojtari pas ndërrimit/korrigjimit të pajimit
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Në rast të çfarëdo shkeljeje të këtij
Rregulli(…) :
••çdo lojtar, të cilit i kërkohet ta lë
fushën e lojës për t’i rregulluar
pajimet e tij, nuk mund të rihyjë në
lojë pa lejen e gjyqtarit
••gjyqtari kontrollon nëse pajimet e
lojtarit janë në rregull, përpara se të
lejojë atë të rihyjë në fushën e lojës
••lojtari lejohet të rihyjë në fushën e
lojës vetëm kur topi është jashtë
lojës

Lojtari i cili lëshon fushën e lojës për t’i
rregulluar apo ndërruar pajimet duhet:
••t’i ketë të kontrolluara pajimet nga
një zyrtar i ndeshjes përpara se të
lejohet që të rihyjë në fushën e lojës
••të rihyjë në fushën e lojës vetëm me
lejen e gjyqtarit (e cila mund të jepet
gjatë lojës)

Sqarimi
Rregulli ishte i paqartë nëse një lojtari i cili zgjedh ta lëshojë fushën e lojës (p.sh. t’i
ndërrojë këpucët) mund të rikthehet gjatë lojës. Formulimi i ri lejon gjyqtarin e
katërt/gjyqtarin ndihmës të kontrollojë pajimin dhe pavarësisht arsyes së lëshimit
të fushës, lojtari trajtohet njëjtë sikurse kur rikthehet pas një lëndimi. Kjo është më
mirë për lojën dhe redukton konfliktin/acarimin.
Rregulli 05 – Gjyqtari kryesor
05.1 Vendimet e gjyqtarit – opinioni dhe diskrecioni
Teksti shtesë
Vendimet do të bëhen bazuar në aftësinë më të mirë të gjyqtarit, në përputhje me
“Rregullat e Lojës” dhe ‘frymën e lojës’ dhe do të bazohen në opinionin e gjyqtarit,
i cili ka diskrecionin që të marrë veprimet e duhura brenda kornizës së “Rregullave
të Lojës”.
Sqarimi
Gjatë Rregullave ka një referencë ‘në opinionin e gjyqtarit’ dhe ‘nën diskrecionin e
gjyqtarit’, kështu që ky formulim mënjanon nevojën për ta përdorur rregullisht ‘në
opinionin/nën diskrecionin’. Koncepti i ‘frymës së lojës’ tani shfaqet në Rregulla.
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05.2 Vendimet e gjyqtarit – kur vendimet nuk mund të ndryshohen
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Gjyqtari mund të ndryshojë një vendim
vetëm nëse e kupton se ka qenë i
gabuar apo, nën diskrecionin e tij, pasi
është këshilluar me gjyqtarin ndihmës
apo me atë të katërt, me kusht që ai
nuk e ka rifilluar lojën apo ai nuk ka
fishkëllyer për përfundimin e ndeshjes.

Gjyqtari nuk mund të ndryshojë një
vendim nëse e kupton se ka qenë i
gabuar ose pasi është këshilluar nga një
zyrtar tjetër i ndeshjes nëse loja ka
rifilluar ose gjyqtari ka sinjalizuar
përfundimin e pjesës së parë apo të
dytë (përfshirë kohët shtesë) dhe ka
lëshuar fushën e lojës apo ka fishkëllyer
për përfundimin e ndeshjes.

Sqarimi
Qartësohet se kur gjyqtari sinjalizon përfundimin e një pjese dhe lëshon fushën,
një vendim nuk mund të ndryshohet edhe nëse më pas vjen në dritë informacioni
p.sh. gjatë intervalit të pushimit në mes të dy pjesëve të lojës.
05.3 Disa shkelje kryhen në të njëjtën kohë
Teksti i vjetër

Teksti i ri

• ndëshkon shkeljen më të rëndë kur një •• dënon shkeljen më të rëndë, në
terma të sanksionimit, ashpërsisë
lojtar (ose lojtarët nga e njëjta
fizike dhe ndikimit taktik, kur ndodh
skuadër) kryen më shumë se një
më shumë se një shkelje në të
shkelje në të njëjtën kohë
njëjtën kohë.
• Shkeljet kryhen nga lojtarët e
skuadrave të ndryshme: gjyqtari
duhet ta ndalë lojën dhe ta rifillojë atë
me një top të diskutueshëm.
Sqarimi
Nuk ka rëndësi nëse është një apo disa lojtarë apo nga cila skuadër janë ata,
mirëpo shkelja më e rëndë duhet të penalizohet. Ndryshimi i njëjtë përfshihet në
Rregullin 14.
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05.4 A
 utoriteti për të marrë veprime disiplinore që nga momenti i inspektimit të
fushës para ndeshjes (shih 12.8)
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Gjyqtari e ka autoritetin për të marrë
masa disiplinore nga momenti që hyn
në fushën e lojës, përderisa lëshon
fushën e lojës dhe pas vërshëllimës
finale

•• ka autoritetin të marrë veprim
disiplinor që nga hyrja në fushën e
lojës për inspektim para ndeshjes, e
deri ta lëshojë fushën e lojës pasi
ndeshja të ketë përfunduar (duke
përfshirë goditjet nga pika e
penalltisë). Nëse, përpara se të hyjë
në fushën e lojës tek fillimi i
ndeshjes, lojtari kryen një shkelje
për përjashtim, gjyqtari ka
autoritetin që të parandalojë lojtarin
që të marrë pjesë në ndeshje (shih
Rregullin 3.6); gjyqtari do të
raportojë ndonjë sjellje tjetër të
pahijshme.

Sqarimi
Formulimi i ri identifikon saktësisht se kur fillon autoriteti i gjyqtarit për të marrë
vendime. Formulimi i tanishëm tek Rregulli 12 ka të bëjë me kohën kur nuk kishte
nxehje të lojtarëve para ndeshjes, skuadrat nuk hynin në fushë së bashku etj.
Është logjike që nëse, për shembull dy lojtarë përleshen në tunel, apo në nxehjen
para ndeshjes, ata nuk mund të lejohen të luajnë pasi kjo do të rrezikonte
kontrollin e ndeshjes dhe nuk do të ishte mirë për imazhin e lojës.
Gjatë inspektimit të fushës së lojës gjyqtari mund të kërkojë ndryshimin e
shënjimeve në fushë etj., kështu është logjike që ky është momenti kur fillon
autoriteti për ta ‘përjashtuar’ një lojtar. Shkeljet që nuk kërkojnë përjashtim do të
raportohen, kështu kartoni i verdhë nuk mund jepet para ndeshjes apo të mbartet
në ndeshje. (Shih gjithashtu 12.8).
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05.5 Autoriteti për të treguar kartonë të kuq dhe të verdhë
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Gjyqtari ka fuqinë të tregojë kartonë të
verdhë apo të kuq gjatë pushimit të
ndeshjes në intervalin mes dy pjesë
lojëve, pasi ndeshja të ketë përfunduar,
gjatë kohëve shtesë dhe goditjeve nga
pika e penalltisë, përderisa ndeshja
mbetet nën juridiksionin e tij gjatë
gjithë këtyre rrethanave.

•• ka fuqinë që të tregojë kartonë të
verdhë apo të kuq që nga hyrja në
fushën e lojës në fillim të ndeshjes
dhe deri kur ndeshja të ketë
përfunduar, përfshirë intervalin në
pushimin e pjesëve të lojës, kohët
shtesë dhe goditjet nga pika e
penalltisë

Sqarimi
Qartësohet (marrë parasysh pikën 5.4) që gjyqtari mund të përdorë kartonë të
kuq ose të verdhë vetëm prej momentit të hyrjes në fushë tek fillimi i ndeshjes.
05.6 Lojtari mund të ketë vlerësim/trajtim të shpejtë në fushë pas një shkeljeje të
ndëshkueshme me karton të verdhë apo të kuq
Teksti i vjetër
Gjyqtari… …ndalon ndeshjen nëse, në opinionin e tij, një lojtar është lënduar
seriozisht dhe siguron që lojtari është larguar nga fusha e lojës. Një lojtar i
lënduar nuk mund të trajtohet në fushë dhe mund të rikthehet vetëm pas rifillimit
të ndeshjes (…)
Përjashtimet në kërkesën për ta lëshuar fushën janë vetëm kur:
•• një portier është lënduar
••një portier dhe një lojtar që gjendet jashtë fushës janë përplasur dhe kanë
nevojë për përkujdesje të menjëhershme
•• lojtarët nga skuadra e njëjtë janë përplasur dhe kanë nevojë për përkujdesje
të menjëhershme
•• ka ndodhur një lëndim i rëndë
Teksti shtesë
••lojtari është lënduar si rezultat i një shkeljeje fizike për të cilën kundërshtari
është ndëshkuar apo përjashtuar (p.sh. ndërhyrje moskokëçarëse apo faull
serioz), nëse vlerësimi/trajtimi përfundon shpejtë
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Sqarimi
Gjerësisht është parë si e padrejtë që një lojtar i cili është lënduar nga një faull
serioz dhe trajneri/mjeku hyn në fushë, lojtari që duhet të lëshojë fushën i jep
skuadrës që shkakton shkeljen një fuqi numerike (shih Udhëzimet Praktike).
05.7 Ndikimi i një faktori të jashtëm që prek një top i cili është duke shkuar në
portë
Teksti i vjetër

Teksti i ri

një top shtesë, objekt tjetër apo kafshë
hyn në fushën e lojës gjatë ndeshjes,
gjyqtari duhet:
••ta ndalë lojën vetëm nëse kjo
ndërhyn në rrjedhën e lojës. Loja
rifillon me një top të diskutueshëm

një top shtesë, objekt tjetër apo kafshë
hyn në fushën e lojës gjatë ndeshjes,
gjyqtari duhet:
••ta ndalë lojën (dhe rifillon me një top
të diskutueshëm) vetëm nëse ky
ndërhyn në rrjedhën e lojës, përveç
nëse topi është duke shkuar në portë
dhe kjo ndërhyrje nuk e pengon një
lojtar mbrojtës që të luajë me topin,
goli pranohet nëse topi hyn në portë
(edhe nëse ishte bërë kontakti me
topin) përveç nëse topi hyn në portën
kundërshtare.

Sqarimi
Kjo e bën Rregullin 5 në përputhje me ndryshimet në Rregullin 3 (shih 3.8).
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05.8 Pajimet e gjyqtarit
Teksti shtesë
Pajimet e detyrueshme
••Bilbili
•• Ora
••Kartoni i kuq dhe i verdhë
••Bllok shënimesh (ose mjete tjera që shërbejnë për mbajtjen e shënimeve për
ngjarjet e ndeshjes)
Pajimet tjera
Gjyqtarët mund të lejohet të përdorin:
••Pajisje për komunikim me zyrtarët tjerë të ndeshjes siç janë: flamujt me
dridhje/bip, kufjet etj. (…)
••EPTS apo pajisje tjera për monitorimin e fitnesit
Gjyqtarëve dhe zyrtarëve tjerë të ndeshjes u ndalohet që të bartin stoli apo
ndonjë pajisje tjetër elektronike.
Sqarimi
Zhvendoset nga Rregulli 4; formulimi qartëson se çfarë pajime lejohet të përdorë
një zyrtar i ndeshjes.
Rregulli 06 – Zyrtarët tjerë të ndeshjes
06.1 Ndryshim titulli
Titulli i vjetër

Titulli i ri

Gjyqtari ndihmës

Zyrtarët tjerë të ndeshjes

Sqarimi
Detyrat e të gjithë zyrtarëve tjerë të ndeshjes (gjyqtarëve ndihmës, gjyqtarit të
katërt, gjyqtarëve ndihmës shtesë dhe gjyqtarit ndihmës rezervë) tani janë të
përfshira në këtë Rregull.
06.2 Autoriteti i gjyqtarit kryesor mbi zyrtarët tjerë të ndeshjes
Teksti shtesë
Zyrtarët e ndeshjes operojnë nën drejtimin e gjyqtarit kryesor.
Sqarimi
Theksohet roli udhëheqës i gjyqtarit kryesor.
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06.3 Ndihma e dhënë për gjyqtarin kryesor nga zyrtarët tjerë të ndeshjes
Teksti shtesë
Zyrtarët e ndeshjes ndihmojnë gjyqtarin në inspektimin e fushës së lojës, topit,
pajimeve të lojtarëve (përfshirë këtu nëse problemet janë zgjidhur) dhe mbajnë
shënime për kohën, golat, sjelljen e pahijshme etj.(…) .
Sqarimi
Deklarata e hershme në Rregull lidhur me ndihmën e zakonshme që i jepet
gjyqtarit kryesor, mënjanon që kjo të përsëritet në seksionet për secilin zyrtar të
ndeshjes.
06.4 Procedura nëse një zyrtar e ka të pamundur ta drejtojë ndeshjen
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Përpara fillimit të garës, organizatorët
duhet të përcaktojnë qartë se, nëse
gjyqtari kryesor e ka të pamundur të
vazhdojë, gjyqtari i katërt merr përsipër
punën e gjyqtarit kryesor apo gjyqtari
ndihmës më i moshuar apo gjyqtari
ndihmës shtesë merr përsipër punën e
gjyqtarit kryesor ndërsa gjyqtari i
katërt bëhet gjyqtar ndihmës

Rregullat e garës duhet të përcaktojnë
qartë se kush e zëvendëson një zyrtar
të ndeshjes i cili e ka të pamundur ta
fillojë apo të vazhdojë ndeshjen dhe
ndryshimet tjera lidhur me këtë. Në
veçanti, duhet të bëhet e qartë se,
nëse gjyqtari e ka të pamundur të
fillojë ose vazhdojë, gjyqtari i katërt
ose gjyqtari ndihmës më i moshuar ose
gjyqtari ndihmës shtesë më i moshuar
duhet ta zëvendësojë atë

Sqarimi
Thjeshtësohet formulimi, kështu që nuk ka nevojë të listohet çdo skenar.
06.5 Detyrat e gjyqtarit të katërt
Teksti shtesë
Ndihma e një gjyqtari të katërt përfshin:
• kontrollimin e pajimeve të një lojtari/zëvendësuesi (...)
• reklamimin e kohës minimale të kohës shtesë që gjyqtari kryesor synon të
vazhdojë në fund të çdo pjesë loje (përfshirë kohët shtesë - vazhdimet).

Sqarimi

Janë shtuar detyrat e kryera zakonisht nga gjyqtari i katërt.
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Rregulli 07 – Kohëzgjatja e ndeshjes
07.1 Koha shtesë
Teksti shtesë
Minutat shtesë për gjithë kohën e humbur, jepen nga gjyqtari në secilën pjesë për
shkak të:
• vlerësimit dhe/ose largimit të lojtarëve të lënduar (...)
• ndalesave për freskim apo arsyeve tjera mjekësore të lejuara nga rregullat e
garës
Sqarimi
Janë shtuar këto shkaqe të shpeshta të kohës shtesë. Në veçanti janë shtuar,
‘pushimet për freskim’ kështu ato kanë bazë në Rregulla.
Rregulli 08 – Fillimi dhe rifillimi i lojës
08.1 Përfshirja e referencës për të gjitha rifillimet
Teksti shtesë
Goditjet e lira (direkte ose indirekte), goditjet e penalltisë, rivëniet anësore,
rivëniet fundore dhe goditjet nga këndi janë forma tjera të rifillimit të lojës (shih
Rregullat 13 dhe 17).
Sqarimi
E palogjikshme (veçanërisht për ata që nuk janë gjyqtarë) që Rregulli për rifillimet
përfshinte vetëm goditjen fillestare dhe topin e diskutueshëm, kështu që
referenca për rifillimet tjera të lojës është shtuar.
08.2 Shkeljet kur topi nuk është në lojë
Teksti shtesë
Nëse një shkelje ndodh kur topi nuk është në lojë, kjo nuk e ndryshon atë se si
rifillon loja.
Sqarimi
Qartësohet se rifillimi nuk ndryshon për një incident kur topi nuk është në lojë
p.sh. tërheqja e kundërshtarit para ekzekutimit të një goditjeje këndi; sjellje e
dhunshme pasi është akorduar një goditje e lirë etj.
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08.3 Goditja fillestare: topi duhet të lëviz qartësisht për të qenë në lojë; mund të
goditet në çdo drejtim
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Topi vihet në lojë kur ai goditet dhe
lëviz përpara

Topi vihet në lojë kur ai goditet dhe
lëviz qartësisht

Sqarimi
Mos kërkesa që topi të shkojë përpara tek goditja fillestare do të thotë që një
sulmues nuk nevojitet të qëndrojë në gjysmën e fushës së kundërshtarit (e cila
nuk lejohet) për ta pranuar topin. Sikurse me Rregullat tjera topi duhet të lëvizë
qartësisht, për ta ndaluar praktikën që një lojtar vetëm prek topin dhe pastaj në
mënyrë josportive pretendon se goditja nuk u ekzekutua.
08.4 Pozicioni i topit të diskutueshëm
Teksti shtesë
Gjyqtari lëshon topin tek vendi ku ishte ai kur loja u ndal, përveç nëse loja ishte
ndalur brenda zonës së rreptësisë dhe në këtë rast topi lëshohet në vijën e
zonës së rreptësisë që është paralel me vijën fatale, sa më pranë drejtimit të
vendit ku ishte topi kur loja ishte ndalur.
Sqarimi
Formulimi i qartë këtu mënjanon përsëritjen e shpeshtë që është bërë në Rregullat
aktuale.
08.5 Gjyqtari nuk mund të përcaktojë se kush duhet të luftojë për një top të
diskutueshëm
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Gjyqtari nuk mund të vendosë se kush
mundet të luftojë për top të
diskutueshëm.

Nuk ka kufizim të numrit të lojtarëve
që mund të luftojnë për një top të
diskutueshëm (përfshirë këtu edhe
portierët); gjyqtari nuk mund të
vendosë se kush mundet të luftojë për
një top të diskutueshëm apo atë se
kujt duhet t’i takojë ai.

Sqarimi
Qartësohet se gjyqtari nuk duhet ta ‘prodhojë’ situatën e topit të diskutueshëm.
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08.6 Topi i diskutueshëm goditet direkt në portë
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Nëse topi hyn në gol (…)
(…) direkt (…).

Nëse një top i diskutueshëm hyn në gol
pa u prekur nga të paktën dy lojtarë (…).

Sqarimi
Zëvendësimi i ‘direkt’ me ‘pa u prekur nga të paktën dy lojtarë’ është më i qartë
dhe në përputhje me formulimin në Rregullat tjera.
Rregulli 09 – Topi në lojë dhe jashtë saj
09.1 Topi kthehet nga një zyrtar i ndeshjes
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Topi është në lojë në të gjitha rastet e
tjera, përfshirë kur:
••ai kthehet nga një shtyllë pingule,
shtyllë horizontale apo shtyllë e
flamurit të këndit dhe mbetet në
fushën e lojës
••ai kthehet nga gjyqtari kryesor ose
një gjyqtar ndihmës kur ata janë në
fushën e lojës

Topi është në lojë në të gjitha rastet e
tjera, përfshirë kur:
••ai kthehet nga një zyrtar i ndeshjes,
shtyllë pingule, shtyllë horizontale,
shtyllë e flamurit të këndit dhe
mbetet në fushën e lojës

Sqarimi
Ndryshimet konfirmojnë që topi është ende në fushën e lojës nëse ai kthehet nga
një zyrtar i cili vetëm është jashtë fushës së lojës (gjyqtari ndihmës, gjyqtari
ndihmës shtesë) dhe topi nuk e ka kaluar i tëri vijën.
Rregulli 10 – Përcaktimi i rezultatit të një ndeshjeje
10.1 Ndryshim titulli
Titulli i vjetër

Titulli i ri

Mënyra e shënimit të golit

Përcaktimi i rezultatit të një ndeshjeje

Sqarimi
Goditjet nga pika e penalltisë, golat në fushë të huaj etj. tani janë të përfshira në
këtë Rregull.
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10.2.1 Zgjedhja e portës për goditjet nga pika e penalltisë (GNPP)
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Gjyqtari zgjedh portën në të cilën do të
goditen penalltitë.
Zona e penalltisë ku goditjet nga pika e
penalltisë do të ekzekutohen mund të
ndërrohet, vetëm nëse porta apo
sipërfaqja e lojës bëhet e
papërdorshme.

Nëse nuk ka rrethana tjera (p.sh.
kushtet e fushës, siguria etj...), gjyqtari
hedh shortin për të vendosur portën në
të cilën do të ekzekutohen gjuajtjet, e
cila mund të ndryshojë vetëm për arsye
sigurie ose nëse porta apo sipërfaqja e
lojës bëhet e papërdorshme.

Sqarimi
Gjyqtarët e kanë të vështirë për ta vendosur cilën portë ta përdorin, atë në të cilën
pas saj gjenden mbështetësit vendas apo tjetrën në të cilën gjenden ata mysafir.
Në varësi të rrethanave thelbësore (siguria, gjendja e fushës etj...) mënyra më e
drejtë është të hedhet shorti.
10.2.2 Lojtarët e pranueshëm/me të drejtë loje (përfshirë edhe ata që janë
përkohësisht jashtë fushës)
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Me përjashtim të rastit të mësipërm,
vetëm lojtarët që janë në fushën e lojës
në fund të ndeshjes, e cila përfshin
kohët shtesë kur është e nevojshme,
kanë të drejtë të ekzekutojnë goditje
nga pika e penalltisë.

Me përjashtim të një zëvendësimi për
portierin e lënduar, vetëm lojtarët që
janë në fushën e lojës ose janë
përkohësisht jashtë fushës së lojës
(lëndim, rregullim pajimesh etj...) në
fund të ndeshjes, kanë të drejtë të
ekzekutojnë gjuajtjet.

Sqarimi
Qartësohet që një lojtar që gjendet legjitimisht jashtë fushës (lëndim, duke
ndërruar pajimet etj...) mund të marrë pjesë në lojë, ashtu sikurse që mundet një
lojtar zëvendësues që zëvendëson portierin.
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10.2.3 Emërimi dhe rendi i ekzekutuesve të penalltisë
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Secila skuadër është përgjegjëse për
përzgjedhjen e lojtarëve nga ata që janë
në fushën e lojës në fund të ndeshjes, si
dhe rendin që ata do t’i ekzekutojnë
goditjet.

Secila skuadër është përgjegjëse që nga
lojtarët që kanë të drejtë t’i ekzekutojnë
gjuajtjet, ta përzgjedhë se në çfarë
rendi do t’i ekzekutojnë ata goditjet.
Gjyqtari nuk informohet për rendin e
ekzekutimit të goditjeve.

Sqarimi
Qartësohet se emrat dhe/ose rendi i ekzekutuesve të goditjes nuk duhet t’i jepen
gjyqtarit (disa në mënyrë jo korrekte pyesin për emrat dhe ndalojnë lojtarët për të
goditur nëse është ndryshuar rendi).
10.2.4 Numër të njëjtë të lojtarëve
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Nëse në fund të ndeshjes dhe përpara
se të nisë ekzekutimi nga pika e
penalltisë, njëra skuadër ka numër me
të madh të lojtarëve sesa kundërshtari i
saj, ajo duhet të zvogëlojë këtë numër,
derisa të barazohet me atë të
kundërshtarit dhe kapiteni duhet ta
informojë gjyqtarin kryesor për emrin
dhe numrin e çdo lojtari të përjashtuar
për këtë qëllim.
Nëse një lojtar lëndohet apo
përjashtohet gjatë ekzekutimit të
goditjeve nga pika e penalltisë dhe
skuadra ka një lojtar më pak, gjyqtari
nuk duhet të reduktojë numrin e
lojtarëve që ekzekutojnë goditjet për
skuadrën tjetër. Një numër i barabartë
lojtarësh për secilën skuadër, kërkohet
vetëm në fillim të ekzekutimit të
goditjeve nga pika e penalltisë.

Nëse në fund të ndeshjes dhe përpara
ose gjatë gjuajtjeve njëra skuadër ka
numër më të madh të lojtarëve sesa
kundërshtari i saj, ajo duhet të zvogëloj
këtë numër, me të njëjtin numër sa
kundërshtari i saj dhe gjyqtari duhet të
jetë i informuar për emrin dhe numrin e
çdo lojtari të përjashtuar për këtë
qëllim.
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Sqarimi
Kjo zbaton parimin ‘fair play’ në fillim të GNPP d.m.th. një skuadër nuk duhet të
përfitojë nga të pasurit më pak gjuajtës se sa kundërshtarët e tyre, pasi kjo mund
të thotë se gjuajtësi ‘më i mirë’ i tyre ekzekuton goditjen e dytë kundër gjuajtësit
‘të fundit/më të keq’ të kundërshtarit.
10.2.5 Portieri e ka të pamundur të vazhdojë
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Një portier i cili lëndohet gjatë
ekzekutimit të goditjeve nga pika e
penalltisë dhe e ka të pamundur të
vazhdojë detyrën e tij si portier, mund
të zëvendësohet nga një zëvendësues i
përcaktuar në listë, por me kusht që
skuadra e tij nuk e ka plotësuar numrin
e lejuar të zëvendësimeve që lejohen
nga rregulloret e garës.

Portieri i cili e ka të pamundur të
vazhdojë përpara ose gjatë gjuajtjeve
dhe skuadra e të cilit nuk e ka përdorur
numrin maksimal të zëvendësimeve të
lejuara, mund të zëvendësohet nga një
lojtar zëvendësues, ose një lojtar i cili
është përjashtuar për ta barazuar
numrin e lojtarëve, mirëpo portieri nuk
merr më pjesë në ndeshje dhe nuk mund
ta ekzekutojë një gjuajtje.

Sqarimi
Qartësohet se një portier mund të zëvendësohet në çdo kohë nga një zëvendësues
(ose nga një lojtar i përjashtuar për ta bërë të barabartë numrin) por nuk mund ta
ekzekutojë një goditje
10.2.6 Kur penalltia është e përfunduar (shih 14.3)
Teksti shtesë
Goditja është e përfunduar kur ndalon lëvizja e topit, topi shkon jashtë lojës apo
gjyqtari ndalon lojën për ndonjë shkelje të “Rregullave të Lojës”.
Sqarimi
Qartësohet kur një gjyqtar duhet të vendosë se një goditje ka përfunduar (shih
gjithashtu 14.3).
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10.2.7 Sekuenca e gjuajtësve
Teksti shtesë
••Çdo goditje ekzekutohet nga një lojtar i ndryshëm dhe të gjithë lojtarët që kanë
të drejtë duhet ta bëjnë këtë, përpara se një lojtar të ekzekutojë për herë të
dytë goditjen nga penalltia
•• P
 arimi i mësipërm vlen për çdo sekuencë të mëvonshme të goditjeve, por
skuadra mund ta ndryshojë rendin e ekzekutuesve të goditjeve
Sqarimi
Qartësohet se të gjithë anëtarët e skuadrës duhet të ekzekutojnë numër të njëjtë
të goditjeve përpara se një lojtar të mund të ekzekutojë një goditje tjetër; rendi
mund të ndryshohet për ‘raundin’ e ri të goditjeve.
10.2.8 Lojtari lëshon fushën e lojës
Teksti shtesë
Goditjet nga pika e penalltisë nuk duhet të vonohen për një lojtar i cili lëshon
fushën e lojës. Goditja e lojtarit do të mohohet (nuk shënoi) nëse lojtari nuk
kthehet me kohë për ta ekzekutuar goditjen.
Sqarimi
Qartësohet që gjyqtari nuk duhet të vonojë GNPP-në kur një lojtar lëshon fushën
e lojës; nëse lojtari nuk kthehet në kohë goditja humbet (mohohet). Është me
rëndësi të ndalohet kjo sjellje potencialisht e padrejtë (instruksionet nga trajneri,
vonesa e qëllimshme, kurdisja e ndeshjes etj.).
Rregulli 11 – Pozicioni jashtë loje
11.1 Statusi i vijës së mesit të fushës
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Një lojtar është në pozicion jashtë loje
nëse:
••ai është në gjysmën e vet të fushës
së lojës ose (…).

Një lojtar është në pozicion jashtë loje
nëse:
••ndonjë pjesë e kokës, trupit apo
këmbëve është në gjysmën e fushës
(duke përjashtuar vijën e mesit të
fushës) së kundërshtarit
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Sqarimi
Qartësohet se vija e mesit të fushës është ‘neutrale’ për pozicionin jashtë loje
d.m.th. një lojtar duhet t’i ketë pjesët e trupit në gjysmën e fushës së
kundërshtarit për të qenë në një pozitë jashtë loje.
11.2 Statusi i krahëve të lojtarëve
Teksti shtesë
Një lojtar është në pozicion jashtë loje nëse:
•• ndonjë pjesë e kokës, trupit apo këmbëve është më afër vijës fundore të
kundërshtarit sesa topi dhe lojtari i parafundit kundërshtar. Duart dhe krahët
e të gjithë lojtarëve, përfshirë portierët, nuk konsiderohen.
Sqarimi
Qartësohet se duart dhe krahët e mbrojtësve, sulmuesve dhe portierëve nuk
përfshihen kur gjykohet pozicioni jashtë loje.
11.3 Pozicioni jashtë loje gjykohet në momentin kur është luajtur topi
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Një lojtar në pozicion jashtë loje
penalizohet vetëm nëse, në momentin
që topi preket apo është luajtur nga
njëri prej lojtarëve të skuadrës së tij, në
opinionin e gjyqtarit, ai është përfshirë
në lojë aktivisht duke…

Një lojtar në pozicion jashtë loje në
momentin kur topi është luajtur apo
prekur nga një bashkëlojtar i tij
penalizohet vetëm kur përfshihet në
lojë aktivisht duke…

Sqarimi
Qartësohet se është pozicioni i lojtarëve (pozicioni jashtë loje) i cili gjykohet kur topi
është luajtur. Shkelja ndodh pasi topi është luajtur p.sh. një lojtar në pozicion jashtë
loje i cili shënon pas një mbrojtjeje të portierit kryen shkelje pasi të ketë luajtur me
topin.
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11.4 Shkelja pas një kthimi të topit apo mbrojtjeje
Teksti i vjetër

Teksti i ri

përfiton një epërsi nga të qenit në atë
pozicion duke luajtur me topin:
••që kthehet apo devijohet tek ai nga
shtylla pingule, horizontale apo nga
një kundërshtar
••(…) nga një mbrojtje e qëllimshme prej
ndonjë kundërshtari

përfiton një epërsi duke luajtur me
topin ose ndërhyn në rrjedhën e lojës së
kundërshtarit kur topi:
• kthehet apo devijohet nga shtylla
pingule, horizontale ose një
kundërshtar
• qëllimisht është mbrojtur nga një
kundërshtar

Sqarimi

Qartësohet që ‘ndërhyrja në rrjedhën e një kundërshtari’ pas një kthimi, devijimi
apo mbrojtje është një pozicion jashtë loje.
11.5 Pozicioni i goditjes së lirë
Teksti i vjetër

Teksti i ri

f. 36 Në rastin e një pozicioni jashtë
loje, gjyqtari jep një goditje të lirë
indirekte në favor të skuadrës
kundërshtare, që ekzekutohet nga
vendi ku ndodhi shkelja;

Nëse ndodh një pozicion jashtë loje,
gjyqtari jep një goditje të lirë indirekte
aty ku shkelja ka ndodhur, përfshirë
nëse ajo është në gjysmëfushën e lojës
së vetë lojtarit.

f. 111 Kur ndodh një pozicion jashtë loje,
gjyqtari jep një goditje të lirë indirekte,
që ekzekutohet nga vendi ku lojtari që u
zu në pozicionin jashtë loje ishte në
çastin kur iu pasua topi nga një
bashkëlojtar
Sqarimi
Rregulli dhe interpretimi ishin kontradiktor. Kudo në Rregulla, parimi i
përgjithshëm është që një goditje e lirë jepet aty ku një shkelje ndodh, kështu kjo
tani aplikohet edhe tek pozicioni jashtë loje. Një goditje e lirë mund të jepet në
gjysmën e fushës së vetë lojtarit, nëse lojtari lëviz prej të qenit në një pozicion
jashtë loje në gjysmëfushën e kundërshtarit, për ta kryer një shkelje për pozicion
jashtë loje në gjysmëfushën tjetër (gjysmë fushën e vetë lojtarit).
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11.6 Lojtari mbrojtës jashtë fushës
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Çdo lojtar mbrojtës që lëshon fushën e
lojës për çfarëdolloj arsye pa miratimin
e gjyqtarit, për qëllime të pozicionit
jashtë loje, duhet të konsiderohet se
është në vijën e tij fundore apo vijën
anësore, deri në ndalesën e ardhshme
në lojë. Nëse lojtari në fjalë lëshon
fushën e lojës qëllimisht, ai duhet të
ndëshkohet sapo topi të dalë jashtë
lojës.

Një lojtar mbrojtës i cili lëshon fushën e
lojës pa miratimin e gjyqtarit për
qëllime të pozicionit jashtë loje, duhet
të konsiderohet që është në vijën
fundore apo anësore, deri tek ndalesa e
ardhshme në lojë ose derisa skuadra
mbrojtëse ka luajtur topin në drejtim të
vijës së mesit të fushës dhe topi është
jashtë zonës së tyre të penalltisë. Nëse
lojtari lëshon fushën e lojës me qëllim,
ai duhet të ndëshkohet sapo topi të
dalë jashtë lojës.

Sqarimi
Është e padrejtë që një lojtar mbrojtës i lënduar jashtë fushës të konsiderohet të
jetë brenda saj deri të ndalet loja përderisa ‘të gjithë luajnë brenda’. Formulimi i ri
përcakton fundin e fazës së lojës kur mbrojtësi nuk konsiderohet më se është në
fushë për qëllime të pozicionit jashtë loje.

Rreg u llat e Lo jës 2 016/17 | Ndrys himet e Rregullit 2016/ 17

143

11.7 Lojtari sulmues jashtë fushës
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Nuk përbën shkelje në vetvete për një
lojtar, nëse ky është në pozicion jashtë
loje dhe del nga fusha e lojës për t’i
treguar gjyqtarit që ai nuk është
përfshirë në lojë aktivisht. Megjithatë,
nëse gjyqtari konsideron që ai ka
lëshuar fushën e lojës për arsye taktike
dhe ka fituar një avantazh të padrejtë
duke hyrë përsëri në fushën e lojës,
lojtari duhet të ndëshkohet për sjellje
josportive. Lojtari duhet të kërkojë
miratimin e gjyqtarit kryesor për t’u
rikthyer në fushën e lojës.

Një lojtar sulmues mund të dalë ose
qëndrojë jashtë fushës së lojës që të
mos përfshihet në lojë aktivisht. Nëse
lojtari rihyn nga vija fundore dhe
përfshihet në lojë përpara ndalesës së
ardhshme në lojë, ose skuadra
mbrojtëse ta ketë luajtur topin në
drejtim të vijës së mesit të fushës dhe
topi të jetë jashtë zonës së tyre të
penalltisë, lojtari duhet të
konsiderohet se është i pozicionuar në
vijën fundore për qëllim të pozicionit
jashtë loje. Lojtari i cili qëllimisht
lëshon fushën e lojës dhe rihyn pa
miratimin e gjyqtarit dhe nuk është
penalizuar për pozicion jashtë loje dhe
përfiton një avantazh, duhet të
ndëshkohet.

Sqarimi
Qartësohet se si të veprohet me një lojtar sulmues i cili lëshon ose qëndron jashtë
fushës së lojës dhe më pas rikthehet.
11.8 Lojtari sulmues në portë
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Nëse një lojtar sulmues mbetet pa
lëvizur midis shtyllave të portës dhe
brenda rrjetës së golit, ndërkohë që
topi hyn në portë, goli është i vlefshëm.
Megjithatë, nëse(…) (…) lojtari sulmues
shpërqendron një kundërshtar, goli
duhet të anulohet, lojtari në fjalë duhet
të ndëshkohet për sjellje josportive dhe
loja duhet të rifillojë me një top të
diskutueshëm(…).

Nëse një lojtar sulmues mbetet pa
lëvizur midis shtyllave të portës dhe
brenda saj, ndërkohë që topi hyn në
portë, goli është i vlefshëm, përveç nëse
lojtari ka kryer ndonjë shkelje të
rregullave për pozicionin jashtë loje apo
shkelje të Rregullit 12. Në rastin e tillë
loja rifillon me një goditje të lirë
indirekte apo direkte.
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Sqarimi
Në përputhje me formulimin e përditësuar të pozicionit jashtë loje (d.m.th. heqja e
‘shpërqendrimit’) dhe kompetenca për të penalizuar një shkelje jashtë fushës me
një goditje të lirë kur topi është në lojë.
Rregulli 12 – Ndërhyrjet e palejueshme (faullet) dhe sjellja e pahijshme
12.1 Shkeljet kur topi nuk është në lojë
Teksti shtesë
Goditjet direkte dhe indirekte dhe goditjet e penalltisë mund të jepen për faullet
dhe shkeljet që kryhen vetëm kur topi është në lojë.
Sqarimi
Një deklaratë përfundimtare (nga seksioni interpretime) që topi duhet të jetë në
lojë që sjellja e pahijshme të ndëshkohet me një goditje të lirë ose goditje nga
penalltia.
12.2 Goditje e lirë direkte – shtohet ‘sfidimi’
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Goditje e lirë direkte i jepet skuadrës
kundërshtare, nëse një lojtar shkakton
një nga shtatë shkeljet në vijim në një
mënyrë që gjyqtari e vlerëson si
pakujdesi, moskokëçarje apo përdorim
të tepruar të forcës
• i ndërhyn një kundërshtari

Një goditje e lirë direkte jepet, nëse një
lojtar shkakton njërën nga shkeljet në
vijim, në një mënyrë që vlerësohet nga
gjyqtari që është bërë me pakujdesi,
moskokëçarje apo përdorim të tepruar
të forcës
• i ndërhyn ose sfidon një kundërshtar.

Sqarimi

‘ndërhyrja’ nënkupton një sfidim/luftim për top me këmbë, por disa sfidime mund
të bëhen me pjesët tjera të trupit (p.sh. gju) dhe teknikisht nuk ishin të mbuluara.
12.3 Kontakti do të thotë goditje e lirë direkte
Teksti shtesë
Nëse shkelja përfshin kontaktin, ajo penalizohet me një goditje të lirë direkte ose
goditje nga penalltia.
Sqarimi
Qartësohet që një goditje e lirë direkte duhet të akordohet nëse një shkelje
përfshin kontaktin.
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12.4 Moskokëçarës – heqja e ‘plotësisht’ nga përkufizimi
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Moskokëçarës do të thotë se lojtari ka
vepruar duke mos marrë plotësisht
parasysh rrezikun, apo pasojat, për
kundërshtarin e tij(…) (…) duhet të
ndëshkohet.

Moskokëçarës është kur një lojtar
vepron me mospërfillje për rrezikun,
apo pasojat për një kundërshtar dhe
duhet të ndëshkohet.

Sqarimi
Ka pasur shqetësime ligjore në lidhje me kuptimin/rëndësinë e fjalës ‘plotësisht’.
12.5 Lojë me faull serioz – heqja e ‘shumë’ nga përkufizimi
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Përdorimi i tepruar i forcës do të thotë
se lojtari ka tejkaluar shumë përdorimin
e forcës së nevojshme dhe e cila është e
rrezikshme për lëndimin kundërshtarit
të tij(…) (…)duhet të përjashtohet.

Përdorimi i tepruar i forcës është kur
një lojtar tejkalon përdorimin e
nevojshëm të forcës dhe rrezikon
sigurinë e një kundërshtari dhe duhet të
përjashtohet.

Sqarimi
Ka pasur shqetësime ligjore në lidhje me kuptimin/rëndësinë e fjalës ‘shumë’.
12.6 Goditje e lirë direkte – shtohet ‘pengon një kundërshtar me kontakt’
Teksti shtesë
Një goditje e lirë direkte jepet, nëse një lojtar shkakton një nga shkeljet në vijim:
••pengon një kundërshtar me kontakt
Sqarimi

Konfirmohet që pengimi i një kundërshtari me kontakt është goditje e lirë direkte.
12.7 Pengimi pa kontakt do të thotë goditje e lirë indirekte
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Gjithashtu, goditje e lirë indirekte jepet
për skuadrën kundërshtare nëse(…) (…)
një lojtar pengon progresin e një
kundërshtari.

Goditje e lirë indirekte jepet nëse(…)
një lojtar pengon përparimin e një
kundërshtari pa bërë ndonjë kontakt.
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Sqarimi
Konfirmohet që pengimi i një kundërshtari pa kontakt është një goditje e lirë
indirekte.
12.8 Autoriteti për të marrë veprime disiplinore që nga momenti i inspektimit të
fushës para ndeshjes (shih 5.4)
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Gjyqtari e ka autoritetin për të marrë
masa disiplinore nga momenti që ai hyn
në fushën e lojës, përderisa lëshon
fushën e lojës dhe pas vërshëllimës
finale.

Gjyqtari ka autoritetin të marrë veprim
disiplinor që nga hyrja në fushën e lojës
për inspektim para ndeshjes e deri ta
lëshojë fushën e lojës pasi ndeshja të
përfundojë (duke përfshirë goditjet nga
pika e penalltisë).
Nëse, para hyrjes në fushën e lojës tek
fillimi i ndeshjes, një lojtar kryen një
shkelje për përjashtim, gjyqtari ka
autoritetin që të parandalojë lojtarin
për të marrë pjesë në ndeshje (shih
Rregullin 3.6); gjyqtari do të raportojë
ndonjë sjellje tjetër të pahijshme.

Sqarimi
Ndryshimi i njëjtë siç përshkruhet dhe sqarohet në Rregullin 5 (shih 5.4).
12.9 Avantazhi i dhënë për një shkelje me karton të kuq dhe lojtari më pas
përfshihet
Teksti shtesë
Loja e avantazhit nuk duhet aplikuar në rastet kur ka lojë me faull serioz, sjellje
të dhunshme ose një shkelje për ndëshkim të dytë me karton të verdhë, përveç
nëse ekziston një mundësi e qartë për t’u shënuar një gol. Gjyqtari duhet ta
përjashtojë lojtarin sapo topi të jetë jashtë lojës, por nëse lojtari luan me topin
ose sfidon/ndërhyn në kundërshtarin, gjyqtari do ta ndalë lojën, përjashton
lojtarin dhe rifillon me një goditje të lirë indirekte.

Rreg u llat e Lo jës 2 016/17 | Ndrys himet e Rregullit 2016/ 17

147

Sqarimi
Qartësohet që në raste të rralla kur gjyqtari lejon avantazhin për një shkelje me
karton të kuq (vetëm nëse është e pashmangshme një mundësi e qartë e shënimit
të golit), nëse lojtari që do të ndëshkohej me këtë karton të kuq më pas përfshihet
në lojë, loja duhet të ndalet, pasi do të ishte kundër ‘fair play’ nëse lojtari shënon,
kontribuon tek një gol ose ndalon kundërshtarët për të shënuar.
12.10 Ndëshkimet për lojë me dorë
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Janë rrethana të ndryshme kur një
lojtar duhet të ndëshkohet për sjellje
josportive, p.sh. nëse një lojtar:
• shkakton një faull taktik, me qëllim
ndërhyrjen ndaj rrjedhës së një
aksioni premtues apo shkatërrimin e
tij
• mban/tërheq një kundërshtar
taktikisht, me qëllim që ta largojë atë
nga topi apo ta pengojë atë që ta
zotërojë topin
• prek topin me dorë që ta pengojë
kundërshtarin ta zotërojë topin apo
zhvillimin e një aksioni sulmues
• prek topin me dorë në përpjekje për të
shënuar gol (pavarësisht nëse
përpjekja ishte e suksesshme ose jo)

Janë rrethana të ndryshme kur një
lojtar duhet të ndëshkohet për sjellje
josportive, përfshirë nëse një lojtar:
• bën një faull apo prek me duar topin
me qëllim ndërhyrjen në një aksion
premtues apo ndaljen e tij
• prek topin me dorë në përpjekje për të
shënuar një gol (qoftë përpjekja e
suksesshme apo jo) ose në mënyrë të
pasuksesshme përpiqet ta pengojë një
gol

Sqarimi
• ‘Pengon një kundërshtar ta zotërojë topin’ është hequr si një shkelje për karton
të verdhë, ngase kjo shkaktonte që disa gjyqtarë të jepnin karton të verdhë për
çdo prekje të topit me dorë.
• Loja me dorë është përfshirë si një shkelje për karton të verdhë kur ajo ‘ndalon/
ndërhyn me një aksion premtues’ (sikurse shkeljet tjera të cilat kanë efektin e
njëjtë).
• Qartësohet se një lojtar i cili përpiqet në mënyrë të pasuksesshme ta prekë topin
me dorë për ta ndalur një gol që është duke u shënuar, duhet t'i jepet një karton
i verdhë.
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12.11 Mohimi i një mundësie të qartë të shënimit të golit në zonën e penalltisë
Teksti shtesë

Kur një lojtar i mohon skuadrës kundërshtare një gol apo një mundësi të qartë të
shënimit të golit duke prekur qëllimisht topin me dorë, lojtari përjashtohet pa
marrë parasysh ku ka ndodhur shkelja.
Kur një lojtar bën një shkelje kundër një kundërshtari brenda zonës së tij të
penalltisë, e cila i mohon kundërshtarit një mundësi të qartë të shënimit të golit
dhe gjyqtari akordon një goditje nga penalltia, lojtari i cili ka shkaktuar shkeljen
ndëshkohet me karton të verdhë përveç nëse:
•• Shkelja është mbajtje, tërheqje ose shtyrje apo
•• Lojtari që ka shkaktuar shkeljen nuk ka qëllim që të luajë me topin ose nuk ka
ndonjë mundësi për lojtarin që ta marrë dhe të luajë me topin apo
•• Shkelja është e dënueshme me një karton të kuq pa marrë parasysh se në
cilën pjesë të fushës së lojës ka ndodhur (p.sh. lojë me faull serioz, sjellje e
dhunshme etj.)
Në të gjitha rrethanat e mësipërme lojtari përjashtohet nga loja.
Sqarimi
Kur një shkelje “DOGSO” (mohim i mundësisë së qartë të shënimit të golit) është
kryer nga një mbrojtës në zonën e penalltisë, goditja e penalltisë në mënyrë
efektive rikthen mundësinë e shënimit të golit, kështu që dënimi për lojtarin
duhet të jetë më i butë (një karton i verdhë) sesa kur një shkelje është kryer jashtë
zonës së penalltisë. Megjithatë, kur shkelja është si pasojë e lojës me dorë ose
qartësisht nuk është një përpjekje e sinqertë për të luajtur apo luftuar për topin
(siç përcaktohet në formulim) lojtari do të përjashtohet.
12.12 Lojë me faull serioz (lojë e rrezikshme) – përfshirja e ‘sfidon/lufton’
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Një ndërhyrje që rrezikon sigurinë e një
kundërshtari duhet të sanksionohet si
lojë e rrezikshme (lojë me faull serioz).

Një ndërhyrje ose sfidim që rrezikon
sigurinë e një kundërshtari (...) duhet të
sanksionohet si lojë me faull serioz.

Sqarimi
Ndryshimet e njëjta si në 12.2 - ‘sfidimi’ përfshin shkeljet me krahë, bërryla etj.
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12.13 Sjellja e dhunshme – pa kontakt
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Një lojtar është fajtor për sjellje të
dhunshme nëse ai përdor forcë të
tepruar apo shfaq brutalitet ndaj një
kundërshtari, kur nuk është në luftë për
top ose përdor forcë të tepruar apo
shfaq brutalitet ndaj bashkëlojtarit,
spektatorit, zyrtarit të ndeshjes apo
cilitdo personi tjetër.

Sjellja e dhunshme është kur një lojtar
përdor ose tenton ta përdorë forcën e
tepruar apo brutalitetin kundër një
kundërshtari kur nuk është duke luftuar
për top ose kundër një bashkëlojtari,
zyrtari të skuadrës, zyrtari të ndeshjes,
spektatori apo ndonjë personi tjetër,
pavarësisht nëse ka ndodhur kontakti.

Sqarimi
Qartësohet se tentimi për dhunë dënohet me karton të kuq edhe nëse është i
pasuksesshëm.
12.14 Sjellje e dhunshme – kontakti me kokë/fytyrë
Teksti shtesë
Veç kësaj, një lojtar i cili, kur nuk sfidohet për marrje të topit, qëllimisht godet një
kundërshtar apo ndonjë person tjetër në kokë apo fytyrë me dorë apo krah, është
fajtor për sjellje të dhunshme përveç nëse forca e përdorur ishte e papërfillshme.
Sqarimi
Qartësohet që një lojtar i cili qëllimisht qëllon/godet një kundërshtar në kokë/
fytyrë (kur nuk luftohet për top) duhet të përjashtohet (përveç nëse forca e
përdorur është e papërfillshme).
12.15 Shkeljet ndaj zëvendësuesve, zyrtarëve të skuadrës, zyrtarëve të ndeshjes
etj...
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Nëse topi është në lojë dhe një lojtar
kryen shkeljen brenda fushës së lojës:
• ndaj një kundërshtari, loja rifillon me
një goditje të lirë direkte që
ekzekutohet nga vendi ku ndodhej
topi kur loja u ndal (shih Rregullin 13
– Pozicioni i goditjes së lirë) ose një

Nëse topi është në lojë dhe një lojtar
bën një shkelje brenda fushës së lojës
kundër:
• një kundërshtari - goditje e lirë
indirekte ose direkte apo goditje nga
penalltia
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goditje nga penalltia (nëse është brenda • një bashkëlojtari, zëvendësuesi, lojtari
zonës së penalltisë të lojtarit që e ka
të zëvendësuar, zyrtari të skuadrës
kryer këtë shkelje)
ose një zyrtari të ndeshjes - një
• ndaj një bashkëlojtari, loja rifillon me
goditje e lirë direkte ose goditje nga
goditje të lirë indirekte që
penalltia
ekzekutohet nga vendi ku ndodhej
• ndonjë personit tjetër – një top i
topi kur loja u ndal (shih Rregullin 13
diskutueshëm
- Pozicioni i goditjes së lirë)
• ndaj një zëvendësuesi apo lojtari të
zëvendësuar, loja rifillon me goditje të
lirë indirekte që ekzekutohet nga
vendi ku ndodhej topi kur loja ishte
ndalur (shih Rregullin 13 – Pozicioni i
goditjes së lirë)
• ndaj gjyqtarit kryesor apo ndihmës,
loja rifillon me goditje të lirë indirekte
që ekzekutohet nga vendi ku ndodhi
shkelja (shih Rregullin 13 – Pozicioni i
goditjes së lirë)
• ndaj personit tjetër, loja rifillon me një
top të diskutueshëm që hedhet nga
vendi ku ndodhej topi kur loja ishte
ndalur. Por, nëse loja është ndalur
brenda zonës së rreptësisë, në këtë
rast gjyqtari e hedh topin e
diskutueshëm në vijën e zonës së
rreptësisë që është paralel me vijën
fundore, sa më pranë drejtimit të
vendit ku ishte topi në çastin kur loja
ishte ndalur
Sqarimi
Dënimi për një shkelje ndaj pjesëmarrësit tjetër reflekton seriozitetin e një shkelje
të tillë p.sh. futbolli dërgon një mesazh të dobët/mjerë nëse një shkelje kundër një
zyrtari të ndeshjes është vetëm një goditje e lirë indirekte.
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12.16 Faullet jashtë fushës së lojës (shih 13.3 dhe 14.1)
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Nëse topi është në lojë dhe shkelja ka
ndodhur jashtë fushës së lojës…
• nëse lojtari lëshon fushën e lojës për
ta kryer shkeljen, loja rifillon me një
goditje të lirë indirekte që
ekzekutohet nga vendi ku ndodhej
topi kur loja ishte ndalur (shih
Rregullin 13 – Pozicioni i goditjes së
lirë)

Nëse topi është në lojë dhe shkelja ka
ndodhur jashtë fushës së lojës(…)
Megjithatë, nëse një lojtar lëshon
fushën e lojës si pjesë e lojës dhe bën
një shkelje kundër lojtarit tjetër, loja
rifillon me një goditje të lirë që
ekzekutohet në vijën kufizuese në afërsi
të vendit ku ka ndodhur shkelja; për
shkeljet që janë për goditje të lirë
direkte dhe ndodhin brenda zonës së
penalltisë së shkelësit jepet goditje nga
penalltia.

Sqarimi
Rregulli është ndryshuar siç edhe futbolli do të priste, që nëse dy lojtarë lëshojnë
fushën e lojës si pjesë e një aksioni normal dhe njëri faullon tjetrin jashtë fushës,
duhet të jepet goditje e lirë. Askush nuk do ta kuptonte nëse gjyqtari jep një
karton të kuq/verdhë dhe rifillon me një top të diskutueshëm (ose goditje të lirë
indirekte). Goditja e lirë jepet në vijën anësore/fundore në afërsi të vendit ku ka
ndodhur faulli; nëse kjo është në zonën e penalltisë së shkelësit jepet penallti.
Rregulli 13 – Goditjet e lira
13.1 Goditjet e lira jepen për skuadrën kundërshtare
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Goditjet e lira janë direkte apo
indirekte.

Goditjet e lira direkte dhe indirekte
jepen për skuadrën kundërshtare nëse
një lojtar është fajtor për një faull apo
shkelje.
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Sqarimi
Deklarimi në fillim të Rregullit që një goditje e lirë jepet për skuadrën
kundërshtare, lejon heqjen e përdorimit të shpeshtë të frazës ‘për skuadrën
kundërshtare’.
13.2 Pozicioni i goditjeve të lira
Teksti shtesë
Të gjitha goditjet e lira ekzekutohen nga vendi ku shkelja ka ndodhur përveç:
Sqarimi
Deklarimi i qartë tek fillimi i këtij Rregulli, lejon heqjen e referencës specifike për
pozicionin e goditjes së lirë në shumë pjesë të Rregullave.
13.3 Faullet jashtë fushës së lojës
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Goditjet e lira që jepen për shkeljet që
përfshijnë hyrjen, rihyrjen apo lëshimin
fushës së lojës të një lojtari pa leje,
ekzekutohen nga vendi ku ishte topi kur
loja ishte ndalur.

Goditjet e lira për shkeljet që përfshijnë
hyrjen, rihyrjen apo lëshimin e fushës
së lojës të një lojtari pa leje,
ekzekutohen nga vendi ku ishte topi kur
loja ishte ndalur. Megjithatë, nëse një
lojtar lëshon fushën e lojës si pjesë e
lojës dhe bën një shkelje kundër lojtarit
tjetër, loja rifillon me një goditje të lirë
që ekzekutohet në vijën kufizuese në
afërsi të vendit ku ka ndodhur shkelja;
për shkeljet që janë për goditje të lirë
direkte dhe ndodhin brenda zonës së
penalltisë së shkelësit jepet goditje nga
penalltia.

Sqarimi
Në përputhje me ndryshimin e përshkruar në 12.16 dhe 14.1.
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13.4 Topi duhet të lëvizë qartësisht që të jetë në lojë
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Topi vihet në lojë kur ai goditet dhe
lëviz.

Topi vihet në lojë kur ai goditet dhe
lëviz qartësisht…

Sqarimi

Ndryshimet në përputhje me goditjen fillestare (8.3), goditjen e penalltisë (14.2)
dhe goditjen nga këndi (17.2).
13.5 Ndalimi/ndërprerja goditjeve të lira
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Nëse një lojtar vendos të ekzekutojë
shpejt një goditje të lirë dhe
kundërshtari që është afër topit,
qëllimisht e pengon atë të ekzekutojë
goditjen e lirë, gjyqtari duhet ta
ndëshkojë lojtarin për vonimin e
rifillimit të lojës. Nëse një lojtar vendos
të ekzekutojë shpejt një goditje të lirë
dhe kundërshtari që është më pak se
9.15 metra larg topit arrin ta ndërpresë
atë, gjyqtari duhet të lejojë lojën të
vazhdojë.

Nëse një lojtar ekzekuton shpejt një
goditje lirë dhe kundërshtari që është
më pak se 9.15 metra larg topit arrin ta
ndërpresë atë, gjyqtari lejon lojën të
vazhdojë. Megjithatë, një kundërshtar i
cili qëllimisht pengon një goditje të lirë
që të ekzekutohet shpejtë duhet të
ndëshkohet për vonim të rifillimit të
lojës.

Sqarimi
Ndryshohen paragrafët; dallim i qartë në mes të ‘pengimit’ të një goditjeje direkte
qe po ekzekutohet dhe ‘ndërprerjes’ së një goditje të lirë të shpejtë pasi ajo është
ekzekutuar.

154

Rregulli 14 – Goditja e penalltisë
14.1 Penallti për faullin jashtë fushës së lojës (shih 12.16 dhe 13.3)
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Një goditje nga penalltia akordohet
kundër një skuadre që shkakton njërën
nga dhjetë shkeljet, për të cilat një
goditje e lirë direkte akordohet, me
kusht që ajo shkelje të jetë brenda zonë
së penalltisë së asaj skuadre.

Një goditje nga penalltia akordohet,
nëse një lojtar kryen shkelje për një
goditje të lirë direkte brenda zonës së
tij të penalltisë ose jashtë fushës si
pjesë e lojës siç është përshkruar në
Rregullat 12 dhe 13.

Sqarimi
Përsëritja e ndryshimeve të Rregullit 12 dhe 13 që një penallti akordohet për një
shkelje nga një mbrojtës jashtë fushës së lojës gjersa topi është në lojë, nëse pika
më e afërt me shkeljen është brenda zonës së tij të penalltisë.
14.2 Pozicioni i palëvizshëm dhe lëvizja e topit
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Topi:
• duhet të vendoset në pikën e
penalltisë
• është në lojë kur ai shkelmohet dhe
lëviz

Topi:
• duhet të jetë i palëvizshëm në pikën e
penalltisë
• është në lojë kur ai goditet dhe lëviz
qartësisht

Sqarimi
Në përputhje me ndryshimet tjera.
14.3 Kur penalltia është e kompletuar (shih 10.2.6)
Teksti shtesë
Goditja e penalltisë është e kompletuar kur topi ndalon lëvizjen, shkon jashtë lojës
ose gjyqtari ndalon lojën për ndonjë shkelje të Rregullave.
Sqarimi
Qartësohet se kur një goditje nga penalltia është e përfunduar.
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14.4 Disa shkelje gjithmonë janë të dënueshme me një goditje të lirë indirekte
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Nëse gjyqtari sinjalizon për ekzekutimin
e një goditje nga penalltia dhe përpara
se të vihet topi në lojë, ndodh njëra nga
situatat në vijim:
lojtari që ekzekuton goditjen e
penalltisë shkel “Rregullat e Lojës”:
• gjyqtari lejon që goditja të
ekzekutohet
• nëse topi hyn në portë, goditja
përsëritet
• nëse topi nuk hyn në portë, gjyqtari
ndal lojën dhe ndeshja rifillon me një
goditje të lirë indirekte për skuadrën
mbrojtëse, që ekzekutohet nga vendi
ku ka ndodhur shkelja

Menjëherë pasi gjyqtari ka sinjalizuar
që një penallti të ekzekutohet, goditja
duhet të ekzekutohet. Nëse, përpara se
topi të vihet në lojë, njëra nga këto në
vijim ndodh:

portieri që mbron shkel “Rregullat e
Lojës”:
• gjyqtari lejon që goditja të
ekzekutohet
• nëse topi hyn në portë, goli është i
vlefshëm
• nëse topi nuk hyn në portë, goditja
përsëritet
një bashkëlojtar i lojtarit që ekzekuton
goditjen shkel “Rregullat e Lojës”:
• gjyqtari lejon që goditja të
ekzekutohet
• nëse topi hyn në portë, goditja
përsëritet
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lojtari që ekzekuton goditjen e
penalltisë ose një bashkëlojtar i tij shkel
“Rregullat e Lojës”:
• nëse topi hyn në portë, goditja
përsëritet
• nëse topi nuk hyn në portë, gjyqtari
ndal lojën dhe e rifillon me një goditje
të lirë indirekte
përveç për pikat në vijim kur loja do të
ndalet dhe rifillon me një goditje të lirë
indirekte, pa marrë parasysh nëse goli
është shënuar apo jo:
• një goditje e penalltisë është goditur
në drejtim të kundërt (goditet prapa)
• një bashkëlojtar i lojtarit që është
identifikuar për të ekzekutuar
penalltinë e ekzekuton atë; gjyqtari
ndëshkon lojtarin i cili e ekzekutoi
goditjen

• nëse topi nuk hyn në portë, gjyqtari
ndal lojën dhe ndeshja rifillon me një
goditje të lirë indirekte për skuadrën
mbrojtëse, që ekzekutohet nga vendi
ku ka ndodhur shkelja

• ecja/vrapimi me hope për ta goditur
topin pasi lojtari ka kompletuar
vrapimin (ecja/vrapimi me hope gjatë
ekzekutimit të goditjes lejohet);
gjyqtari ndëshkon lojtarin që
ekzekutoi goditjen

një bashkëlojtar i portierit që mbron
shkel “Rregullat e Lojës”:
• gjyqtari lejon që goditja të
ekzekutohet
• nëse topi hyn në portë, goli është i
vlefshëm
• nëse topi nuk hyn në portë, goditja
përsëritet
Sqarim
Theksohet që standardi i përdorur për vendimin për ri-ekzekutim/gol/goditje të
lirë indirekte nuk aplikohet për situatat e këtilla, posaçërisht kur lojtari i gabuar e
ekzekuton goditjen apo ecja/vrapimi i ‘ndaluar’ me hope, të cilat janë veprime të
‘qëllimshme’ të sjelljeve josportive.
14.5 Shkeljet nga ana e portierit
Teksti shtesë
Nëse topi nuk hyn në portë, goditja përsëritet; portieri ndëshkohet nëse është
përgjegjës për shkeljen
Sqarim
Sikurse Rregulli që ka ndryshuar për t’u përballur më fuqishëm me një ekzekutues
të penalltisë i cili bën ecje/vrapim të ‘ndaluar’ me hope, është në përputhje me atë
kur një portier i cili shkel Rregullin duke shkaktuar përsëritjen e goditjes
ndëshkohet. Kjo duhet t'i inkurajoi portierët që të mos shkelin këtë Rregull.
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14.6 Disa shkelje kryhen në të njëjtën kohë
Teksti i vjetër

Teksti i ri

një lojtar nga skuadra mbrojtëse dhe
ajo sulmuese shkel “Rregullat e Lojës”,
goditja përsëritet

një lojtar i të dyja skuadrave shkel
“Rregullat e Lojës”, goditja përsëritet
përveç nëse një lojtar kryen shkelje më
serioze (p.sh. ecje/vrapim i ndaluar me
hope)

Sqarim
Përsëritja e ndryshimit në Rregullin 5, ku shkelja më serioze penalizohet (Shih
5.3).

Rregulli 15 – Rivënia anësore
15.1 Topi është hedhur me të dy duart
Teksti i ri
Në momentin e rivënies së topit me duar, hedhësi duhet:
• të jetë me fytyrë nga fusha e lojës
• t’i ketë këmbët në vijën anësore ose në tokë jashtë vijës anësore
• të hedhë topin me të dy duart duke i lëvizur nga prapa dhe mbi kokë, nga pika ku
topi doli jashtë fushës së lojës

Sqarim
• hedh është një fjalë më logjike për t’u përdorur sesa jep
• kombinimi i pikave 3 dhe 4 thekson që rivënia anësore e hedhur me ‘një dorë’
(topi hidhet me një dorë dhe drejtohet me tjetrën) nuk është e lejueshme.
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15.2 Cenimi përbrenda hapësirës 2 metërshe
Teksti i vjetër

Teksti i ri

Nëse një kundërshtar shpërqendron
apo pengon padrejtësisht hedhësin:
• ai ndëshkohet për sjellje josportive

Një kundërshtar i cili padrejtësisht e
shpërqendron apo pengon hedhësin
(përfshirë lëvizjen në më afër se 2
metra vendit ku rivënia anësore do të
ekzekutohet) ndëshkohet për sjellje
josportive dhe nëse rivënia anësore
është ekzekutuar, akordohet një goditje
e lirë indirekte.

Sqarim
Qartësohet që mosrespektimi i distancës prej 2 metra konsiderohet shpërqendrim
apo pengim i padrejtë dhe akordohet një goditje e lirë indirekte, nëse rivënia
anësore është ekzekutuar.

Rregulli 16 – Rivënia fundore
16.1 Goditje nga këndi nëse goditet direkt në portën e vet
Teksti shtesë
• Një gol mund të shënohet direkt nga një rivënie fundore, por vetëm kundër
skuadrës kundërshtare; nëse topi ka lëshuar zonën e penalltisë dhe hyn direkt
në portën e lojtarit që ekzekuton rivënien fundore, akordohet një goditje nga
këndi për kundërshtarët.
Sqarim
Qartësohet rifillimi i saktë nëse një lojtar shënon një ‘autogol’ direkt nga një
rivënie fundore (p.sh. kur ka erë të fortë).
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16.2 Topi duhet të jetë i palëvizshëm
Teksti i ri
• Topi duhet të jetë i palëvizshëm dhe shkelmohet nga çdo pikë brenda zonës së
rreptësisë, nga një lojtar i skuadrës mbrojtëse
Sqarim
Qartësohet që topi duhet të jetë i palëvizshëm, kjo nuk ishte në formulimin e
‘vjetër’.
16.3 Kundërshtari në zonën e penalltisë kur rivënia fundore ekzekutohet
Teksti shtesë
• Nëse një kundërshtar i cili është në zonën e penalltisë kur rivënia fundore
ekzekutohet, prek apo sfidon/lufton për topin përpara se ai të preket nga një
lojtar tjetër, rivënia fundore përsëritet.
Sqarim
Qartësohet që ndonjë kundërshtar që gjendet në zonën e penalltisë kur rivënia
fundore ekzekutohet nuk mund ta prekë/sfidojë topin, derisa atë ta mos ketë
prekur lojtari tjetër, kështu që lojtari nuk përfiton një avantazh nga ajo që nuk e
ka lëshuar zonën e penalltisë siç kërkohet nga Rregulli.
Rregulli 17 – Goditja nga këndi
17.1 Goditje nga këndi nëse goditet direkt në portën e vet
Teksti shtesë
• Një gol mund të shënohet direkt nga goditja e këndit, por vetëm kundër
skuadrës kundërshtare; nëse topi hyn direkt në portën e lojtarit që ekzekuton
goditjen, akordohet një goditje nga këndi për kundërshtarët.
Sqarim
Qartësohet rifillimi i saktë nëse një lojtar shënon një ‘autogol’ direkt nga një
goditje nga këndi.
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17.2 Topi duhet të jetë i palëvizshëm dhe pastaj të lëvizë qartësisht që të jetë në
lojë
Teksti i ri
• Topi duhet të jetë i vendosur në zonën e goditjes nga këndi
• Topi duhet të jetë i palëvizshëm dhe të goditet nga një lojtar i skuadrës sulmuese
• Topi është në lojë kur ai goditet dhe lëviz qartësisht (…)
Sqarim

• Zonë zëvendëson ‘hark’
• Qartësohet që topi duhet të jetë i palëvizshëm
• Reflekton ndryshimet nga Rregullat tjera, por e cila është veçanërisht e
rëndësishme për goditjet nga këndi, që ta ndalojë një lojtar vetëm ta prekë topin
dhe më pas në mënyrë josportive të pretendojë se goditja nga këndi nuk është
ekzekutuar
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Fjalor

 jalori përmban fjalët/frazat të cilat kanë nevojë për sqarim apo shpjegim
F
përtej detajeve që jepen në Rregulla dhe/ose të cilat nuk është gjithmonë lehtë
të përkthehen në gjuhët tjera.

Organet e futbollit
IFAB – The International Football Association Board
Bordi Ndërkombëtar i Shoqatës së Futbollit – ky organ përbëhet prej katër
shoqatave të futbollit të Britanisë dhe FIFA-s i cili është përgjegjëse për
“Rregullat e Lojës” në nivel global. Në parim, ndryshimet në Rregulla mund të
aprovohen vetëm në “Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore” e cila zakonisht është
mbajtur në shkurt ose mars
FIFA – Fédération Internationale de Football Association
Federata Ndërkombëtare e Shoqatës së Futbollit – organi drejtues përgjegjës
për futboll në të gjithë botën

Konfederata
Organi përgjegjës për futboll në një kontinent. Gjashtë konfederatat janë: AFC
(Azia), CAF (Afrika), CONCACAF (Amerika Veriore, Qendrore dhe Karaibet), 		
CONMEBOL (Amerika Jugore), OFC (Oqeania) dhe UEFA (Evropa)

Shoqata Kombëtare e Futbollit
Organi përgjegjës për futboll në një shtet
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Termat e futbollit
A
Abandon (ndërprerje)
I jepet fund/përfundohet një ndeshje para përfundimit të planifikuar

Advantage (avantazh)
Gjyqtari lejon lojën që të vazhdojë kur një shkelje ka ndodhur, nëse skuadra që nuk
e ka bërë shkeljen përfiton nga kjo
Additional time (koha shtesë)
Koha e lejuar në fund të çdo pjesë loje për kohën e ‘humbur’ për shkak të
zëvendësimeve, lëndimeve, veprimit disiplinor, festimit të golit etj.

Assessment of injured player (vlerësimi i lojtarit të lënduar)
Kontroll i shpejtë i një lëndimi, zakonisht nga personi mjekësor, për të parë nëse
lojtari kërkon trajtim
Away goals rule (rregulla e golave në fushë të huaj)
Mënyrë për ta përcaktuar një ndeshje/vajtje-ardhje kur të dyja skuadrat kanë
shënuar numër të njëjtë të golave; golat e shënuara jashtë shtëpisë numërohen
dyfish
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B
Brutality (brutalitet)
Një veprim i cili është i egër, i pamëshirshëm apo qëllimisht i dhunshëm

C
Caution (ndëshkim)
Sanksion zyrtar i cili rezulton në një raport tek një autoritet disiplinor; dëshmohet
duke treguar kartonin e verdhë; dy ndëshkime në një ndeshje rezultojnë që një
lojtar të largohet (përjashtohet)

Charge (an opponent) - (ngarkon/sulmon një kundërshtar)
Sfidim fizik ndaj një kundërshtari, zakonisht duke përdorur shpatullën dhe krahun
e sipërm (i cili mbahet afër trupit)

D
Deceive (mashtrim)
Veprim për ta çorientuar/mashtruar gjyqtarin në dhënien e një vendimi apo
sanksioni disiplinor të gabuar, nga i cili përfiton mashtruesi dhe/apo skuadra e tij
Direct free kick (goditje e lirë direkte)
Një goditje e lirë nga e cila mund të shënohet një gol, duke goditur topin direkt në
portën kundërshtare
Discretion (diskrecion/liri veprimi)
Gjykimi i përdorur nga një gjyqtar apo zyrtar tjetër i ndeshjes kur merret një
vendim
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Dismissal (shkarkim)
Fjalë tjetër për ‘përjashtim’ (karton i kuq)

Dissent (kundërshtim)
Mospajtim publik (verbal dhe/ose fizik) me një vendim të një zyrtari të ndeshjes; i
dënueshëm me ndëshkim (karton i verdhë)
Distract (shpërqendrim)
Shqetëson, ngatërron apo tërheq vëmendjen (zakonisht në formë të padrejtë)

Dropped ball (top i diskutueshëm)
Një mënyrë ‘neutrale’ e rifillimit të lojës – gjyqtari lëshon topin në mes të lojtarëve
të të dyja skuadrave; topi është në lojë kur ai prek tokën

E
Electronic player tracking system (EPTS) (sistem elektronik i gjurmimit të lojtarëve)
Sistem i cili ruan dhe analizon të dhënat në lidhje me performancën fizike dhe
fiziologjike të një lojtari
Endanger the safety of an opponent (rrezikon sigurinë e një kundërshtari)
Vë një kundërshtar në rrezik (të lëndimit)
Excessive force (forcë e tepruar)
Përdor më shumë forcë/energji sesa është e nevojshme

Extra time (kohët shtesë/vazhdimet)
Një mënyrë e përpjekjes për ta vendosur rezultatin e një ndeshjeje që përfshinë dy
periudhat e barabarta shtesë të lojës dhe asnjëra nuk tejkalon kohën prej 15
minutash
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F
Feinting (ecja apo vrapimi me hope)
Një veprim me anë të cilit tentohet që të mashtrohet një kundërshtar. Rregullat
përcaktojnë se cila ecje apo vrapim me hope është i lejuar, e cili është i palejuar

Field of play/Pitch (fusha e lojës)
Zona e lojës e kufizuar nga vijat anësore, vijat fundore dhe rrjetat e portës (aty ku
përdoren)

G
Goal line technology (GLT) (teknologjia e vijës fatale të golit)
Sistem elektronik i cili e informon menjëherë gjyqtarin kur një gol është shënuar
d.m.th. i gjithë topi kalon vijën fundore në portë.
(Shih Rregullin 1 për detajet)

H
Hybrid system (sistem hibrid)
Një kombinim i materialeve artificiale dhe natyrale për të krijuar një sipërfaqe të
lojës e cila kërkon rreze dielli, ujë, qarkullim të ajrit dhe kositje
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I
Indirect free kick (goditje e lirë indirekte)
Një goditje e lirë nga e cila mund të shënohet një gol vetëm nëse lojtari tjetër (i
cilësdo skuadër) prek topin pasi ai të jetë goditur
Infringement (shkelje)
Një veprim i cili është kundër/thyen/shkel Rregullat

Impede (pengon)
Vonesa, bllokimi ose parandalimi i aksionit apo lëvizjes së një kundërshtari
Intentional (qëllimshëm)
Një veprim i qëllimshëm (jo një aksident)

Intercept (ndërpres/zë rrugën)
Ta parandalojë një top që ta arrijë cakun e synuar

K
Kicks from the penalty mark (goditjet nga pika e penalltisë)
Mënyra e vendosjes së rezultatit të një ndeshjeje nga secila skuadër duke ekzekutuar
me radhë goditjet, derisa një skuadër të shënojë një gol më tepër dhe të dyja skuadrat
të kenë ekzekutuar numër të njëjtë të goditjeve (përveç nëse gjatë pesë goditjeve të
para për çdo skuadër, njëra skuadër nuk mund të barazojë rezultatin me skuadrën
tjetër edhe nëse ato shënojnë të gjitha goditjet e tyre të mbetura)

N

Negligible (papërfillshme)
Parëndësishme, pa shumë vlerë, minimale
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O
Offence (shkelje)
Një veprim i cili është kundër/thyen/shkel “Rregullat e Lojës”; ndonjëherë lidhet
posaçërisht me veprimet e ndaluara të kryera kundër një personi, kryesisht një
kundërshtari
Offensive, insulting or abusive language (gjuhë ofenduese, fyese apo abuzive)
Sjellje verbale ose fizike e cila është e vrazhdë, lënduese, mosrespektuese; e
dënueshme më përjashtim (karton i kuq)

Outside agent (faktor i jashtëm)
Cilido person i cili nuk është zyrtar i ndeshjes ose në listën e skuadrës (lojtarët,
zëvendësuesit dhe zyrtarët e skuadrës)

P

Penalise (penalizim)
Dënim, zakonisht duke ndalur lojën dhe duke akorduar një goditje të lirë apo
goditje nga penalltia për skuadrën kundërshtare (shih gjithashtu Avantazhi)
Played (luajtur)
Veprim i një lojtari që bën kontakt me topin

Playing distance (hapësirë e volitshme për të luajtur)
Distanca për tek topi e cila lejon një lojtar ta prekë topin duke zgjatur këmbën ose
duke kërcyer ose, për portierët, kërcimi me krahët e zgjatur. Distanca varet nga
madhësia fizike e lojtarit
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Q
Quick free kick (goditje e lirë e shpejtë)
Një goditje e lirë e ekzekutuar (me lejen e gjyqtarit) shumë shpejtë pasi loja ishte
ndalur

R
Reckless (moskokëçarje)
Një veprim (zakonisht një ndërhyrje apo sfidim) nga një lojtar i cili shpërfill
(injoron) rrezikun apo pasojat për kundërshtarin
Restart (rifillim/rinisje)
Ndonjë metodë e rifillimit të lojës, pasi ajo ka qenë e ndalur

S
Sanction (sanksion)
Veprim disiplinor i marrë nga gjyqtari

Save (mbrojtje)
Një veprim nga një lojtar për ta ndalur topin kur ai është duke shkuar në ose
shumë afër portës, duke përdorur ndonjë pjesë të trupit përveç duarve (përveç
portierit brenda zonës së tij të penalltisë)

Send off/Dismissal (përjashtim)
Veprim disiplinor kur një lojtarit i kërkohet ta lëshojë fushën për pjesën e mbetur
të ndeshjes, pasi ai ka kryer një shkelje për përjashtim (tregohet me një karton të
kuq); nëse ndeshja ka filluar lojtari nuk mund të zëvendësohet
170

Serious foul play (lojë me faull serioz/lojë e rrezikshme)
Një ndërhyrje apo sfidim/luftë për top që rrezikon sigurinë e një kundërshtari ose
përdorimi i forcës së tepruar ose brutaliteti; janë të dënueshme me përjashtim
(karton i kuq)

Signal (sinjal)
Shenjë fizike e dhënë nga gjyqtari apo ndonjë zyrtar i ndeshjes; zakonisht përfshin
lëvizjen e dorës ose krahut ose flamurit, ose përdorimin e bilbilit (vetëm gjyqtari
kryesor)

Simulation (simulim)
Një veprimi i cili krijon një përshtypje të gabuar/të rreme që diçka kishte ndodhur,
kur ajo nuk ka ndodhur (shih gjithashtu mashtrim); e kryer nga një lojtar për të
përfituar një avantazh të padrejtë
Spirit of the game (fryma e lojës)
Kryesorja/parimet themelore/etika e futbollit

Suspend (pezullim)
Ndalimi i një ndeshjeje për një periudhë të kohës me qëllim që eventualisht loja të
rifillojë p.sh. mjegull, shi i rrëmbyeshëm, stuhi, lëndim serioz

T
Tackle (ndërhyrje)
Një sfidim/luftë për top me këmbë (në tokë apo në ajër)

Team official (zyrtar i skuadrës)
Çdo zyrtar (përveç lojtarëve) i listuar në listën zyrtare të skuadrës p.sh. trajneri,
fizioterapeuti, mjeku (shih stafi teknik)

Team list (lista e skuadrës)
Dokumenti zyrtar i skuadrës, në të cilin zakonisht listohen lojtarët, zëvendësimet
dhe zyrtarët e skuadrës
Rreg u llat e Lo jës 2 016/17 | Fjalor

171

Technical staff (stafi teknik)
Anëtarët zyrtarë të skuadrës të cilët nuk luajnë dhe gjenden në listën zyrtare të
skuadrës p.sh. trajneri, fizioterapeuti, mjeku (shih zyrtar i skuadrës)
Technical area (zona teknike)
Zonë e përcaktuar (në stadium) për zyrtarët e skuadrës e cila përmban ulëse
(Shih Rregullin 1 për detajet)

U
Undue interference (ndërhyrje e panevojshme)
Veprimi/ndikimi i cili është i panevojshëm

Unsporting behaviour (sjellje josportive)
Veprim/sjellje e padrejtë; e dënueshme me ndëshkim

V
Violent conduct (sjellje e dhunshme)
Një veprim, i cili nuk është një luftë për top, i cili përdor apo përpiqet të përdorë
forcë të tepruar ose brutalitet kundër një kundërshtari, apo kur një lojtar
qëllimisht godet ndonjërin në kokë apo fytyrë, përveç nëse forca e përdorur është
e papërfillshme
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Termat e gjyqtarit
Zyrtar/ët e ndeshjes (Match official/s)
	Term i përgjithshëm për një person apo persona, përgjegjës për kontrollin e një
ndeshje futbolli në emër të një shoqate të futbollit dhe/ose gare nën
juridiksionin e së cilës luhet ndeshja
Gjyqtar kryesor (Referee)
	Zyrtari kryesor për një ndeshje i cili vepron në fushën e lojës. Zyrtarët tjerë të
ndeshjes veprojnë nën kontrollin dhe drejtimin e gjyqtarit kryesor. Gjyqtari
është vendimmarrësi përfundimtar
Zyrtarët tjerë të ndeshjes (Other match officials)
Garat mund të caktojnë zyrtarë tjerë të ndeshjes për të ndihmuar gjyqtarin:

• Gjyqtar ndihmës (Assistant referee)
Një zyrtar i ndeshjes me një flamur i pozicionuar në njërën gjysmëfushë të
secilës vijë anësore për të ndihmuar gjyqtarin kryesor, posaçërisht me
situatat e pozicionit jashtë loje dhe vendimet për rivënien fundore/goditjen
nga këndi/rivënien anësore

•G
 jyqtar i katërt (Fourth official)
Një zyrtar i ndeshjes me përgjegjësi për ndihmë gjyqtarit kryesor për çështjet
në fushën e lojës dhe jashtë saj, përfshirë mbikëqyrjen e zonës teknike,
kontrollimin e zëvendësimeve etj.
• Gjyqtar ndihmës shtesë/GJNSH (Additional assistant referee/AAR)
Një zyrtar i ndeshjes i pozicionuar në secilën vijë fundore për të ndihmuar
gjyqtarin kryesor, posaçërisht me situatat në/përreth zonës së penalltisë dhe
vendimet për gol/jo gol.
• Gjyqtar ndihmës rezervë (Reserve assistant referee)
Gjyqtari ndihmës i cili do të zëvendësojë një gjyqtar ndihmës (dhe, nëse
rregullat e garës e lejojnë, një gjyqtar të katërt dhe/ose gjyqtar ndihmës
shtesë) i cili nuk është në gjendje të vazhdojë
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Udhëzimet
praktike
për zyrtarët
e ndeshjes

Hyrje
 ëto udhëzime përmbajnë këshilla praktike për zyrtarët e ndeshjes, të cilat
K
plotësojnë informatën në seksionin e “Rregullave të Lojës”.

 shtë bërë referenca në Rregullin 5 që gjyqtarët të veprojnë brenda kornizës së
Ë
“Rregullave të Lojës” dhe ‘frymës së lojës’. Gjyqtarët pritet që të përdorin
mendimin praktik dhe të aplikojnë ‘frymën e lojës’ kur të aplikojnë ‘Rregullat e
Lojës’, posaçërisht kur marrin vendime në lidhje me atë se nëse një ndeshje
zhvillohet dhe/ose vazhdon.

 jo është veçanërisht e vërtetë për nivelet më të ulëta të futbollit, ku nuk mund
K
të jetë gjithmonë e mundur që Rregullat të aplikohen në formë strikte. Për
shembull, përveç nëse nuk ka çështje të sigurisë, gjyqtari duhet të lejojë një lojë
të fillojë/vazhdojë nëse:

• mungojnë një apo më shumë flamuj të këndit
• k
 a një pasaktësi të vogël me shënjimet në fushën e lojës siç janë zona e
këndit, rrethi i mesit të fushës etj.
• shtyllat vertikale/horizontale të portës nuk janë të bardha

 ë raste të tilla, gjyqtari duhet që me pëlqimin e skuadrave, të luajë/vazhdojë
N
ndeshjen dhe duhet të paraqesë një raport tek autoritetet e duhura.
Treguesi:

••GJN = gjyqtar ndihmës
••GJNSH = gjyqtar ndihmës shtesë
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Pozicionimi, lëvizja
dhe puna në grup
1. Pozicionimi i përgjithshëm dhe lëvizja
Pozicioni më i mirë është ai nga i cili gjyqtari mund të marrë vendimin e saktë.
Të gjitha rekomandimet lidhur me pozicionimin duhet përshtatur duke
përdorur informacionin specifik për skuadrat, lojtarët dhe rrjedhën e ndeshjes
deri në atë çast.
 ozicionet e rekomanduara në grafikë janë udhëzime bazë. Referimi që i bëhet
P
një “zone” thekson se një pozicion i rekomanduar, është një zonë brenda së
cilës gjyqtari ka më shumë gjasa që ta optimizojë efektivitetin e tij. Kjo zonë
mund të jetë më e madhe, më e vogël apo me forma të ndryshme, në varësi të
rrethanave të çastit të ndeshjes në fjalë..

Rekomandimet:
• Loja duhet të zhvillohet në mes të gjyqtarit kryesor dhe GJN të gjysmëfushës
përkatëse
• GJN i gjysmëfushës përkatëse duhet të jetë në fushëpamjen e gjyqtarit,
kështu gjyqtari zakonisht duhet të përdorë një sistem diagonal të gjerë
• Qëndrimi jashtë zonës së lojës ia lehtëson gjyqtarit kryesor kontrollin e lojës
dhe mbajtjen e GJN gjithmonë në fushëpamjen e tij
• Gjyqtari duhet të jetë mjaftueshëm pranë lojës për ta parë atë, mirëpo pa 		
penguar rrjedhën e saj
• “ Ajo që duhet parë” nuk është gjithmonë në afërsi të topit. Gjithashtu,
gjyqtari duhet t’i kushtojë kujdes:
••konfrontimeve të lojtarëve pa top
••shkeljeve të mundshme në zonat në të cilat po drejtohet rrjedha e lojës
••shkeljeve që ndodhin pasi topi të jetë larguar
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Gjyqtari ndihmës shtesë nr. 2

Gjyqtari ndihmës nr. 2

Gjyqtari kryesor

Gjyqtari ndihmës nr. 1
Gjyqtari ndihmës shtesë nr. 1
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Pozicionimi i gjyqtarëve ndihmës dhe gjyqtarëve ndihmës shtesë
GJN duhet të jetë në vijë me mbrojtësin e parafundit apo topin, nëse topi është
më pranë vijës fundore sesa mbrojtësi i parafundit. GJN gjithmonë duhet të jetë
me fytyrë nga fusha e lojës, qoftë edhe kur është duke vrapuar. Vrapimi anësor
duhet të përdoret për distanca të shkurtra. Veçanërisht, kjo është me rëndësi
kur gjykohet pozicioni jashtë lojë duke qenë se i jep GJN një fushëpamje më të
mirë.
 ozicioni i GJNSH është prapa vijës fundore, përveç kur është e nevojshme të
P
lëvizë në vijën fundore për të gjykuar situatën gol/jo gol. GJNSH nuk lejohet të
hyjë në fushën e lojës, përderisa nuk ka rrethana të jashtëzakonshme.

(P)
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Portieri

Mbrojtësi

Sulmuesi

Gjyqtari
kryesor

Gjyqtari
ndihmës

Gjyqtari
ndihmës shtesë

2.	Pozicionimi dhe puna në grup
Konsultimi
Kur kemi të bëjmë me çështje disiplinore, kontakti me sy apo një sinjal i
thjeshtë dhe i fshehtë me dorë nga ana e GJN mund të jetë i mjaftueshëm. Kur
kërkohet konsultim direkt, GJN mund të hyjë 2-3 metra në fushën e lojës nëse
është e nevojshme. Gjersa flasin, gjyqtari kryesor dhe GJN duhet të kthehen me
fytyrë nga fusha e lojës, që të shmangin mundësinë të dëgjohen nga të tjerët
dhe të vëzhgojnë lojtarët dhe fushën e lojës.

Goditja nga këndi
Pozicioni i GJN për një goditje nga këndi është pas flamurit të këndit në vijë me
vijën fundore, por GJN nuk duhet të pengojë lojtarin që ekzekuton goditjen nga
këndi dhe duhet të kontrollojë që topi është vendosur si duhet në zonën e
këndit.

(P)
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 oditja e lirë
G
Pozicioni i GJN për një goditje të lirë duhet të jetë në vijë me mbrojtësin e
parafundit, në mënyrë që të kontrollojë vijën e pozicionit jashtë loje.
Megjithatë, GJN duhet të jetë i gatshëm që ta përcjellë topin duke lëvizur
përgjatë vijës anësore drejt flamurit të këndit, nëse ekzekutohet një goditje
drejt në portë.
(P)

(P)
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(P)

(P)
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Gol/jo gol
Kur shënohet një gol dhe nuk ka dyshim për vendimin, gjyqtari kryesor dhe ai
ndihmës duhet të vendosin kontakt me sy dhe më pas, gjyqtari ndihmës duhet
të vrapojë shpejt për afro 25-30 metra përgjatë vijës anësore drejt vijës së
mesit të fushës, pa e ngritur flamurin e tij.

 ur shënohet një gol, por topi duket të jetë ende në lojë, gjyqtari ndihmës
K
fillimisht duhet të ngrejë lart flamurin për t’i tërhequr vëmendjen gjyqtarit
kryesor dhe më pas të vijojë me procedurën e zakonshme të golit, duke vrapuar
shpejt për afro 25-30 metra përgjatë vijës anësore drejt vijës së mesit të
fushës.
 ë rastet kur jo i gjithë topi kalon vijën fatale dhe loja vazhdon normalisht
N
sepse nuk është shënuar gol, gjyqtari kryesor duhet të vendosë kontakt me sy
me gjyqtarin ndihmës dhe nëse është e nevojshme, t’i bëjë një sinjal të fshehtë
me dorë.

(P)
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Rivënia fundore
GJN fillimisht duhet ta kontrollojë nëse topi është brenda zonës së rreptësisë.
Nëse topi nuk është vendosur ashtu siç duhet, GJN nuk duhet të lëvizë nga
pozicioni, duhet të vendosë kontakt me sy me gjyqtarin kryesor dhe të ngrejë
lart flamurin. Sapo topi të jetë vendosur ashtu siç duhet brenda zonës së
rreptësisë, GJN duhet të zhvendoset në vijë me skajin zonës së penalltisë, për të
kontrolluar se topi lëshon zonën e penalltisë (topi është në lojë) dhe se
sulmuesit janë jashtë kësaj zone. Përfundimisht, GJN merr një pozicion ku
mund të kontrollojë vijën e pozicionit jashtë loje.

 egjithatë, nëse ka një GJNSH, GJN duhet të marrë një pozicion në vijë me
M
skajin e zonës së penalltisë dhe më pas vija e pozicionit jashtë loje dhe GJNSH
duhet të pozicionohet tek kryqëzimi i vijës fundore dhe zonës së rreptësisë dhe
të kontrollojë nëse topi është vendosur brenda zonës së rreptësisë. Nëse topi
nuk është vendosur ashtu siç duhet, GJNSH duhet t’ia komunikojë këtë gjyqtarit
kryesor.

(P)
1

2

3
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Portieri lëshon/hedh topin
GJN duhet të marrë një pozicion në vijë me skajin e zonës se penalltisë dhe të
kontrollojë që portieri nuk prek topin me dorë jashtë zonës së penalltisë. Sapo
portieri ta ketë lëshuar topin, GJN duhet të marrë pozicionin për të kontrolluar
vijën e pozicionit jashtë loje.

(P)
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Goditja fillestare
GJN duhet të jetë në vijë me mbrojtësin e parafundit.

(P)
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Goditjet nga pika e penalltisë
Një GJN duhet të pozicionohet tek kryqëzimi i vijës fundore dhe zonës së
rreptësisë. Tjetri GJN duhet të vendoset në rrethin e mesit të fushës për të
kontrolluar lojtarët. Nëse ka GJNSH, ata duhet të pozicionohen tek secili
kryqëzim i vijës fundore dhe zonës së rreptësisë, në të djathtë dhe në të majtë
Kur përkatëse;
nuk ka GJNSH
të portës
dy GJN vendosen në rrethin e mesit të fushës.
(P)

(P)

(P)

(P)

(P)

(P)

(P)

(P)

Kur nuk ka GJNSH

GJNSH
GJNSH

186

Goditja e penalltisë
GJN duhet të pozicionohet tek kryqëzimi i vijës fundore dhe zonës së penalltisë.

(P)

 ty ku ka GJNSH, GJNSH duhet të pozicionohet tek kryqëzimi i vijës fundore
A
dhe zonës së penalltisë dhe GJN pozicionohet në vijë me pikën e penalltisë (e
cila është vija e pozicionit jashtë loje).
(P)

(P)
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Konfrontimet masive
Në raste të konfrontimeve masive, GJN më i afërt mund të hyjë në fushën e lojës
për të ndihmuar gjyqtarin kryesor. Tjetri GJN duhet të vëzhgojë dhe të mbajë
shënim detajet e incidentit. Gjyqtari i katërt duhet të mbetet në rrethinën e
zonave teknike.
Distanca e kërkua
Kur një goditje e lirë akordohet shumë afër GJN, GJN mund të hyjë në fushën e
lojës (zakonisht me kërkesën e gjyqtarit kryesor) për të siguruar që lojtarët
mbrojtës janë të pozicionuar 9.15 metra larg nga topi. Në këtë rast, gjyqtari
kryesor duhet të presë derisa GJN të kthehet në pozicionin e tij, përpara se të
rifillojë lojën.
Zëvendësimi
Nëse nuk ka gjyqtar të katërt, GJN zhvendoset tek vija e mesit të fushës për të
ndihmuar me procedurën e zëvendësimit; gjyqtari kryesor duhet të presë
derisa GJN të kthehet në pozicionin e tij, përpara se ta rifillojë lojën.

 ëse ka gjyqtar të katërt, GJN nuk ka nevojë që të zhvendoset tek vija e mesit të
N
fushës, pasi gjyqtari i katërt kryen procedurën e zëvendësimit, përveç nëse
janë disa zëvendësime në kohë të njëjtë dhe në këtë rast GJN zhvendoset tek
vija e mesit të fushës për ta ndihmuar gjyqtarin e katërt.
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Gjuha e trupit,
komunikimi
dhe bilbili
1. Gjyqtarët kryesorë
Gjuha e trupit
Gjuha e trupit është një mjet që gjyqtari e përdor që të:
• ndihmojë atë ta kontrollojë ndeshjen
• shfaq autoritet dhe vetëkontroll

Gjuha e trupit nuk është shpjegimi i një vendimi.
Sinjalizimet
Shih Rregullin 5 për diagramet e sinjalizimit
Bilbili
Bilbili ka nevojë të përdoret për të:

• filluar lojën (pjesa e parë dhe pjesa e dytë e lojës normale dhe kohët shtesë),
pas një goli të shënuar
• ndalur lojën:
••për një goditje të lirë apo goditje nga penalltia
••nëse ndeshja pezullohet apo ndërpritet
••në fund të çdo pjesë loje
• rifilluar lojën për:
••goditje të lirë kur kërkohet distanca e duhur
••goditjet nga penalltia
• rifilluar lojën pasi ajo është ndalur për një:
••ndëshkim apo përjashtim
••lëndim
••zëvendësim
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Bilbili NUK ka nevojë të përdoret për të:

• ndalur lojën për një:
••rivënie fundore, goditje nga këndi, rivënie anësore apo gol të qartë

• rifilluar lojën nga:
••shumica e goditjeve të lira, dhe një rivënie fundore, goditje nga këndi, 		
		 rivënie anësore apo topi të diskutueshëm
 jë bilbil që përdoret shumë shpesh/pa nevojë do të ketë një ndikim më të
N
vogël kur nevojitet.

 ëse gjyqtari dëshiron që lojtarët të presin për fishkëllimë përpara rifillimit të
N
lojës (p.sh. kur siguron që lojtarët mbrojtës janë 9.15 metra larg tek një goditje
e lirë) gjyqtari duhet t’i informoj qartë lojtarët sulmues që të presin për
fishkëllimën.

 ëse gjyqtari i frynë gabimisht bilbilit dhe loja ndalet, loja rifillon me një top të
N
diskutueshëm.

2. Gjyqtarët ndihmës
Sinjali “bip”
Sistemi me “bip” sinjal është një sinjal shtesë i cili përdoret vetëm për të fituar
vëmendjen e gjyqtarit kryesor. Situatat kur sinjali “bip” mund të jetë i
përdorshëm përfshijnë:

• pozicionin jashtë loje
• shkeljet (jashtë pamjes së gjyqtarit kryesor)
• rivënien anësore, goditjen nga këndi, rivënien fundore ose golin (vendimet e
vështira)
Sistemi elektronik i komunikimit
Aty ku përdoret një sistem elektronik i komunikimit, gjyqtari kryesor do ta
këshillojë GJN përpara ndeshjes se kur do të mund të ishte i duhur të përdorej
sistemi i komunikimit me, ose në vend të, një sinjali fizik.
Teknika me flamur
Flamuri i GJN gjithmonë duhet të jetë i shpalosur dhe i dukshëm për gjyqtarin
kryesor. Kjo zakonisht do të thotë se flamuri mbahet në dorën më të afërt me
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gjyqtarin kryesor (flamuri të jetë gjithmonë në dorën përballë fushës). Kur bëhet
një sinjal me anë të flamurit, GJN duhet të ndalojë së vrapuari, pozicionohet me
fytyrë nga fusha e lojës, vendos kontakt me sy me gjyqtarin kryesor dhe ngrit
flamurin lart në mënyrë të kujdesshme (jo të nxituar apo ekzagjeruar). Flamuri
duhet të duket si një zgjatim i krahut. GJN duhet ta ngrejë flamurin duke
përdorur të njëjtën dorë, me të cilën do ta përdorë për sinjalizimin e radhës.
Nëse ndryshojnë rrethanat dhe dora tjetër duhet të përdoret, GJN duhet ta lëvizë
flamurin në dorën tjetër poshtë belit. Nëse GJN sinjalizon se topi ka dalë jashtë
fushës së lojës, sinjali duhet të vazhdojë derisa gjyqtari kryesor e vëren atë.
 ëse GJN sinjalizon për një shkelje për përjashtim dhe sinjali nuk është parë
N
menjëherë:

• n
 ëse loja është ndalur, rifillimi mund të ndryshohet në përputhje me
Rregullat (goditje e lirë, goditje nga penalltia etj.)
• nëse loja ka rifilluar, gjyqtari ende mund të marrë vendime disiplinore, por
nuk dënon shkeljen me një goditje të lirë apo goditje nga penalltia
Gjestet
Si rregull i përgjithshëm, GJN nuk duhet të bëjë sinjale të dukshme me duar.
Megjithatë, në disa raste, një sinjalizim i fshehtë (diskret) me duar mund të
ndihmojë gjyqtarin kryesor. Sinjalizimi me duar duhet të ketë një kuptim të
qartë, për të cilin duhet të pajtohen gjyqtarët në diskutimin para ndeshjes.
Sinjalizimet
Shih Rregullin 6 për diagramet e sinjalizimit

Goditja nga këndi / rivënia fundore
Kur i tërë topi kalon mbi vijën fundore në afërsi të GJN, duhet të bëhet një sinjal
me dorën e djathtë (që i mundëson fushëpamje më të mirë) për të treguar nëse
është një rivënie fundore apo një goditje nga këndi.
 ur i tërë topi kalon mbi vijën fundore, GJN duhet ta ngrejë lart flamurin për të
K
informuar gjyqtarin që topi është jashtë fushës së lojës dhe më pas nëse është:
• n
 ë afërsi të GJN - tregon nëse është një rivënie fundore apo një goditje nga
këndi
• larg nga GJN - vendos kontakt me sy dhe përcjell vendimin e gjyqtarit. GJN
gjithashtu mund të japë një sinjal direkt nëse vendimi është i dukshëm.
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Faullet
GJN duhet ta ngrejë lart flamurin, kur një faull apo sjellje e pahijshme është
kryer në afërsi të pozicionit të tij apo jashtë pamjes së gjyqtarit kryesor. Në të
gjitha situatat e tjera, GJN duhet të presë dhe të ofrojë mendimin e tij nëse
kërkohet dhe më pas informon gjyqtarin për atë se, çka kishte parë dhe dëgjuar
dhe cilët lojtarë ishin përfshirë.
Përpara se të sinjalizojë për një shkelje, GJN duhet të përcaktojë se:

• k
 jo shkelje u krye jashtë pamjes së gjyqtarit apo pamja e gjyqtarit ishte e
bllokuar
• g jyqtari kryesor nuk do të kishte lejuar avantazhin, nëse do ta kishte vënë re
këtë shkelje
Kur ndodh një faull/shkelje e cila kërkon një sinjal nga GJN, GJN duhet:

• t ë ngrejë lart flamurin me dorën e njëjtë, e cila do të përdoret për të treguar
pjesën e mbetur të sinjalizimit - kjo i jep gjyqtarit kryesor një sinjal të qartë
se kujt do t’i jepet goditja e lirë
• të vendosë kontakt me sy me gjyqtarin kryesor
• t ë lëkundë lehtësisht flamurin (duke shmangur lëvizje të tepruara apo
agresive)

 JN duhet të përdorë “teknikën prit dhe shiko” për të lejuar lojën që të
G
vazhdojë dhe të mos e ngrejë flamurin, kur skuadra ndaj së cilës është kryer
faulli do të përfitojë nga avantazhi; prandaj është shumë me rëndësi për GJN që
të vendosë kontakt me sy me gjyqtarin kryesor.
Faullet brenda zonës së penalltisë
Kur një faull shkaktohet nga një mbrojtës brenda zonës së penalltisë jashtë
vëmendjes së gjyqtarit kryesor, veçanërisht nëse është afër pozicionit të GJN,
GJN fillimisht duhet të vendosë kontakt me sy me gjyqtarin kryesor për ta parë
se ku ndodhet ai dhe çfarë veprimi ka marrë. Nëse gjyqtari kryesor nuk ka
marrë ndonjë veprim, GJN duhet të sinjalizojë me flamur, të përdorë
sinjalizimin elektronik “bip” dhe më pas të lëvizë dukshëm përgjatë vijës
anësore drejt flamurit të këndit.
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Faullet jashtë zonës së penalltisë
Kur një faull shkaktohet nga një mbrojtës jashtë zonës së penalltisë (pranë
vijave kufizuese të zonës së penalltisë), GJN duhet të vendosë kontakt me sy me
gjyqtarin kryesor, për ta parë se ku ndodhet ai dhe çfarë veprimi ka marrë dhe
të sinjalizojë me flamur nëse është e nevojshme. Në situatat e kundërsulmit,
GJN duhet të jetë në gjendje të japë informacione të tilla si, nëse u shkaktua apo
jo faulli dhe nëse faulli është shkaktuar brenda apo jashtë zonës së penalltisë
dhe çfarë veprimi disiplinor duhet të merret. GJN duhet të bëjë një lëvizje të
dukshme përgjatë vijës anësore, në drejtim të vijës së mesit të fushës për të
treguar ku ndodhi shkelja jashtë zonës së penalltisë.
Gol – jo gol
Kur është e qartë se i tërë topi ka kaluar vijën fatale të portës, GJN duhet të
vendosë kontakt me sy me gjyqtarin kryesor pa dhënë ndonjë sinjal shtesë.

 ur një gol është shënuar por nuk është e qartë nëse topi ka kaluar vijën, GJN
K
fillimisht duhet ta ngrejë flamurin për ta tërhequr vëmendjen e gjyqtari
kryesor dhe më pas ta konfirmojë golin.

Pozicioni jashtë loje
Veprimi i parë i GJN për një vendim për pozicion jashtë loje është ta ngrejë
lartë flamurin (përdorimi i dorës së djathtë, i jep GJN fushëpamje më të mirë)
dhe pastaj nëse gjyqtari kryesor ndal lojën, flamuri përdoret për të treguar
zonën e fushës së lojës në të cilën kishte ndodhur shkelja. Nëse flamuri nuk
vihet re menjëherë nga gjyqtari, GJN duhet të vazhdojë të sinjalizojë derisa ai të
vërehet nga gjyqtari kryesor apo topi të jetë plotësisht në zotërim të skuadrës
mbrojtëse.
Goditja e penalltisë
Nëse portieri lëviz dukshëm nga vija fatale përpara se të jetë goditur topi dhe
goli nuk është shënuar, GJN duhet ta ngrejë lart flamurin.

Zëvendësimi
Posa që GJN është njoftuar (nga gjyqtari i katërt apo zyrtari i skuadrës) që një
zëvendësim është kërkuar, GJN duhet t’ia sinjalizojë këtë gjyqtarit kryesor në
ndalesën e ardhshme.
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Rivënia anësore
Kur i tërë topi kalon vijën anësore:

• n
 ë afërsi të GJN – një sinjalizim i menjëhershëm duhet të bëhet për të treguar
drejtimin e rivënies anësore
• l arg nga GJN dhe vendimi për rivënie anësore është i qartë – GJN duhet të
bëjë një sinjalizim të menjëhershëm për të treguar drejtimin e rivënies
anësore
• l arg nga GJN dhe GJN është në dyshim në lidhje me drejtimin e rivënies
anësores – GJN duhet ta ngrejë lart flamurin për të njoftuar gjyqtarin kryesor
që topi është jashtë lojës, të vendosë kontakt me sy me gjyqtarin dhe të
ndjekë sinjalizimin e gjyqtarit kryesor

3. Gjyqtarët ndihmës shtesë
GJNSH përdorin një sistem radio komunikimi (jo flamuj) për të komunikuar me
gjyqtarin kryesor. Nëse sistemi i radio komunikimit dështon të funksionojë,
GJNSH do të përdorin “bip” shkopin e flamurit i cili ka një sinjal elektronik.
Zakonisht, GJNSH nuk përdorin sinjale të dukshme me duar por, në disa raste,
një sinjalizim i fshehtë me duar mund t’i japë mbështetje të vlefshme gjyqtarit
kryesor. Sinjalizimi me duar duhet të ketë një kuptim të qartë dhe sinjalizimet e
tilla duhet të diskutohen dhe miratohen në diskutimin para ndeshjes.
 JNSH, që ka vlerësuar se i gjithë topi ka kaluar vijën fundore brenda portës,
G
duhet që:

• m
 enjëherë ta informojë gjyqtarin kryesor nëpërmjet sistemit të komunikimit
që një gol duhet të pranohet
• të bëjë sinjal të qartë me krahun e majtë pingul me vijën fundore duke
treguar në drejtim të mesit të fushës (shkopi i flamurit në dorën e majtë
gjithashtu është i nevojshëm). Sinjalizimi nuk nevojitet kur topi ka kaluar
qartësisht vijën fatale.
Gjyqtari kryesor do ta marrë vendimin përfundimtar.
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Këshilla tjera
1. Avantazhi
Gjyqtari mund të lejojë të luhet avantazhi kurdo që ndodhë një shkelje apo faull
por, duhet të ketë parasysh rrethanat në vijim kur të vendosë nëse duhet të
lejojë avantazhin apo ta ndalë lojën:
• s erioziteti/rrezikshmëria e shkeljes – nëse shkelja kërkon një përjashtim,
gjyqtari duhet ta ndalë lojën dhe përjashtoj lojtarin, përveç nëse ka një
mundësi të qartë të shënimit të një goli
• pozicioni ku ishte kryer shkelja – sa më pranë portës së kundërshtarit, aq më
efektiv mund të jetë avantazhi
• gjasat për një sulm të menjëhershëm premtues
• atmosfera e ndeshjes

2. Kompensimi për kohën e humbur
Ndalesat e shumta në lojë janë krejt të natyrshme (p.sh. rivëniet anësore,
rivëniet fundore). Një shtesë jepet vetëm kur këto ndalesa janë të tepruara.

3. Mbajtja/tërheqja e kundërshtarit
Gjyqtarët duhet të jenë të kujdesshëm që të bëjnë paralajmërim të hershëm
dhe t’iu bëjnë me dije vendosmërisht lojtarëve, në lidhje me shkeljet që pasojnë
në tërheqjen e kundërshtarit. Posaçërisht, duhet të jenë të vëmendshëm
brenda zonës së penalltisë, tek goditjet nga këndi dhe goditjet e lira. Për t’u
përballur me këto situata:
• g jyqtari duhet ta paralajmërojë çdo lojtar që e mban/tërheq kundërshtarin,
përpara se topi të vihet në lojë
• ndëshkon lojtarin nëse tërheqja vazhdon, përpara se topi të vihet në lojë
• akordon një goditje të lirë direkte apo goditje nga penalltia dhe ndëshkon
lojtarin nëse kjo ndodh kur topi është vënë në lojë
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4. Pozicioni jashtë loje
Ndërhyrje në rrjedhën e lojës
(A)

1
Pozicion
jashtë loje

(P)

Portieri (P)
Mbrojtësi
Sulmuesi
Gjyqtari kryesor
Lëvizja e lojtarit
Lëvizja e topit

Një sulmues në pozicion jashtë loje (A), nuk ndërhyn në rrjedhën e
lojës së kundërshtarit, prekë topin. Gjyqtari ndihmës duhet ta ngrejë lart
flamurin kur lojtari prekë topin.

Ndërhyrje në rrjedhën e lojës
(A)

2
Nuk është
pozicion
jashtë loje

(P)

Portieri (P)
Mbrojtësi
Sulmuesi
Gjyqtari kryesor
Lëvizja e lojtarit
Lëvizja e topit

Një sulmues në pozicion jashtë loje (A), nuk ndërhyn në rrjedhën
e lojës së kundërshtarit, nuk prekë topin. Lojtari nuk e ka prekur topin,
prandaj nuk mund të penalizohet.
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Ndërhyrje në rrjedhën e lojës
(P)

3
Nuk është
pozicion
jashtë loje

(A)
Portieri (P)
Mbrojtësi
Sulmuesi

(B)

Gjyqtari kryesor
Lëvizja e lojtarit
Lëvizja e topit

Një sulmues në pozicion jashtë loje (A), vrapon në drejtim të topit dhe një
bashkëlojtar i tij në pozicion të rregullt (B) gjithashtu vrapon në drejtim të topit
dhe luan me të. (A) nuk e ka prekur topin, prandaj nuk mund të penalizohet.

Ndërhyrje në rrjedhën e lojës
(P)

4
Pozicion
jashtë loje

(A)
Portieri (P)
Mbrojtësi
Sulmuesi
Gjyqtari kryesor
Lëvizja e lojtarit
Lëvizja e topit

Një lojtar në pozicion jashtë loje (A) mund të penalizohet përpara se të luajë
apo prekë topin, nëse, në opinionin e gjyqtarit, asnjëri nga bashkëlojtarët e tij
që gjenden në pozicion të rregullt nuk kanë mundësi të luajnë me topin.
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Ndërhyrje në rrjedhën e lojës
(P)

5
Rivënie
fundore

(2)

Portieri (P)

(1)

Mbrojtësi
Sulmuesi
Gjyqtari kryesor
Lëvizja e lojtarit
Lëvizja e topit

Një sulmues në pozicion jashtë loje (1) vrapon në drejtim të topit dhe
nuk e prekë atë. Gjyqtari ndihmës duhet të sinjalizojë “rivënie fundore”.

Ndërhyrje në rrjedhën e lojës së kundërshtarit
(P)

6
Pozicion
jashtë loje

(A)

Portieri (P)
Mbrojtësi
Sulmuesi
Gjyqtari kryesor
Lëvizja e lojtarit
Lëvizja e topit

Një sulmues në pozicion jashtë loje (A) qartësisht pengon/bllokon pamjen e
portierit. Lojtari duhet të penalizohet për pengim të një kundërshtari që të
luajë apo të jetë në gjendje të luajë me topin.
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Ndërhyrje në rrjedhën e lojës së kundërshtarit
(P)

7
Nuk është
pozicion
jashtë loje

(A)

Portieri (P)
Mbrojtësi
Sulmuesi
Gjyqtari kryesor
Lëvizja e lojtarit
Lëvizja e topit

Një sulmues në pozicion jashtë loje (A) nuk pengon/bllokon qartësisht
pamjen e portierit apo nuk e sfidon kundërshtarin për top.

Ndërhyrje në rrjedhën e lojës së kundërshtarit
(P)

8
Nuk është
pozicion
jashtë loje
Goditje këndi
Portieri (P)

(A)
(B)

Mbrojtësi
Sulmuesi
Gjyqtari kryesor
Lëvizja e lojtarit
Lëvizja e topit

Një sulmues në pozicion jashtë loje (A) vrapon në drejtim të topit, por nuk e
pengon kundërshtarin që të luajë apo të jetë në gjendje të luajë me topin.
(A) nuk është duke e sfiduar një kundërshtar (B) për top.
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Ndërhyrje në rrjedhën e lojës së kundërshtarit
(P)

9
Pozicion
jashtë loje
(A)
(B)

Portieri (P)
Mbrojtësi
Sulmuesi
Gjyqtari kryesor
Lëvizja e lojtarit
Lëvizja e topit

Një sulmues në pozicion jashtë loje (A) vrapon në drejtim të topit dhe e
pengon kundërshtarin (B) të luajë apo të jetë në gjendje ta luajë me topin
duke e sfiduar kundërshtarin për top. (A) është duke e sfiduar
kundërshtarin (B) për top.
Përfiton epërsi nga pozicioni
(P)

10
Pozicion
jashtë loje

(B)

Portieri (P)
Mbrojtësi
Sulmuesi
Gjyqtari kryesor
Lëvizja e lojtarit

(A)

Lëvizja e topit

Një sulmues në pozicion jashtë loje (B) është penalizuar pasi ka
luajtur apo e ka prekur topin që është kthyer, devijuar apo luajtur për tek ai,
nga një mbrojtje e qëllimshme e portierit, ndërsa ky ka qenë në pozicion
jashtë loje kur topi është prekur apo luajtur për herë të fundit nga një
bashkëlojtar i tij.
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Përfiton epërsi nga pozicioni
(C)

11

(B)

(P)

Pozicion
jashtë loje

Portieri (P)
Mbrojtësi
Sulmuesi
Gjyqtari kryesor

(A)

Lëvizja e lojtarit
Lëvizja e topit

Një sulmues në pozicion jashtë loje (B) është penalizuar pasi ka luajtur apo ka
prekur topin që është kthyer apo devijuar për tek ai, nga një mbrojtje e
qëllimshme e lojtarit të skuadrës së mbrojtjes (C), ndërsa ky ka qenë në
pozicion jashtë loje kur topi është prekur apo luajtur për herë të fundit nga
bashkëlojtari i tij.
Përfiton epërsi nga pozicioni
(P)

12
Nuk është
pozicion
jashtë loje

(C)

(B)
Portieri (P)
Mbrojtësi
Sulmuesi
Gjyqtari kryesor
Lëvizja e lojtarit

(A)

Lëvizja e topit

Goditja nga një bashkëlojtar (A) kthehet prej portierit, (B) është në një
pozicion të rregullt dhe luan me topin, (C) në pozicion jashtë loje nuk
penalizohet sepse lojtari nuk përfiton një avantazh nga të qenit në këtë
pozicion, sepse lojtari nuk e preku topin.
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Përfiton epërsi nga pozicioni
(P)

13
Pozicion
jashtë loje

(B)

Portieri (P)
Mbrojtësi
Sulmuesi

(A)

Gjyqtari kryesor
Lëvizja e lojtarit
Lëvizja e topit

Goditja nga një bashkëlojtar (A) kthehet apo devijohet nga një kundërshtar
tek sulmuesi (B), i cili penalizohet pasi luan apo prekë topin teksa
kishte qenë më parë në pozicion jashtë loje.

Përfiton epërsi nga pozicioni
(P)

14
Nuk është
pozicion
jashtë loje

(B2)

(C)
Portieri (P)
Mbrojtësi
Sulmuesi
Gjyqtari kryesor

(B1)
(A)

Lëvizja e lojtarit
Lëvizja e topit

Një sulmues (C) është në pozicion jashtë loje, nuk ndërhyn në rrjedhën e
lojës së një kundërshtari, kur një bashkëlojtar (A) pason topin tek lojtari (B1)
në pozicion të rregullt i cili vrapon në drejtim të portës kundërshtare dhe
pason topin (B2) tek bashkëlojtari i tij (C). Sulmuesi (C) ishte në pozicion të
rregullt kur topi iu pasua atij, prandaj nuk mund të penalizohet.
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5. Trajtimi/vlerësimi pas një shkeljeje për ndëshkim/përjashtim
Më parë, një lojtar i lënduar i cili merrte kujdes mjekësor në fushën e lojës duhej
të largohej para rifillimit. Kjo mund të jetë e padrejtë nëse një kundërshtar që ka
shkaktuar lëndimin, skuadra e tij të ketë një avantazh numerik kur rifillon loja.
 egjithatë, kjo kërkesë u paraqit për shkak se lojtarët shpesh në mënyrë
M
josportive përdornin një lëndim për të vonuar rifillimin për arsye taktike.

S i një ekuilibër midis këtyre dy situatave të padrejta, IFAB ka vendosur se vetëm
për një shkelje fizike, ku kundërshtari është ndëshkuar ose përjashtuar, një lojtar i
lënduar mund të vlerësohet/trajtohet shpejtë dhe pastaj të mbetet në fushën e
lojës.

 ë parim, vonesa nuk duhet të jetë më gjatë sesa ajo që ndodh aktualisht kur një
N
person mjekësor vjen në fushë për të vlerësuar një lëndim. Dallimi është se pika
të cilën gjyqtari përdor për të kërkuar personin mjekësor dhe largimin e lojtarit,
tani është pika në të cilën stafi mjekësor largohet por lojtari mund të mbetet.
 ër t’u siguruar që lojtari i lënduar nuk përdor/zgjat vonesën padrejtësisht,
P
gjyqtarët këshillohen që:

• t ë jenë të vetëdijshëm për situatën e ndeshjes dhe ndonjë arsye të mundshme
taktike për të vonuar rifillimin
• të informojë lojtarin e lënduar se nëse ndihma mjekësore është e nevojshme
ajo duhet të jetë e shpejtë
• sinjalizojë për personin mjekësor (jo bartësit e barelës) dhe, nëse është e
mundur të kujtojë atë që të jetë i shpejtë
Kur gjyqtari vendos, loja duhet të rifillojë qoftë edhe nëse:

• p
 ersoni mjekësor largohet nga fusha e lojës dhe lojtari mbetet ose
• lojtari lëshon fushën për vlerësim/trajtim të mëtutjeshëm (sinjalizimi për
barelë mund të jetë i nevojshëm)

S i një udhëzim i përgjithshëm, rifillimi nuk duhet të vonohet për më shumë se
rreth 20-25 sekonda përtej pikës kur të gjithë ishin të gatshëm që loja të
rifillonte.
Gjyqtari duhet të bëjë kompensimin e plotë të kohës për ndalesat.
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