
 
 

Wytyczne dla najlepszych sędziów Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) 
na nadchodzący sezon 

 
 

Przepychanie w polu karnym oraz kontuzje powodujące wybicie piłki poza boisko 
 
 
 Doroczne przedsezonowe seminarium najlepszych sędziów i sędziów asystentów 
zakończone w Nyon podsumowano jednoznacznymi instrukcjami dla sędziów europejskich 
dotyczącymi przepychania w polu karnym oraz wstrzymywania gry podczas kontuzji 
zawodników. Seminarium, które miało miejsce w dniach 4-6 września br., zostało otwarte 
wystąpieniem Prezydenta UEFA Michela Platiniego. 
 UEFA kontynuuje szkolenia z najlepszymi europejskimi sędziami i sędziami 
asystentami skupiając szczególną uwagę na pewnych aspektach zakłócających obraz 
nowoczesnej gry. 
Sędziowie zauwaŜyli narastającą tendencję do niedozwolonego uŜywania rąk w polu karnym, 
zazwyczaj przed wykonaniem rzutów roŜnych i rzutów wolnych, która musi być szczególnie 
rozwaŜnie kontrolowana przez podejmowanie odpowiednich decyzji w przypadku zaistnienia 
przewinienia. Poinstruowano sędziów, aby kontynuowali praktykę akcji prewencyjnych przed 
wprowadzeniem piłki do gry poprzez początkowo słowne ostrzeŜenie zawodników, którzy dla 
uzyskania lepszej pozycji nieprzepisowo uŜywają rąk do przytrzymywania, popychania, 
szarpania itp.. 
Dalsze naruszanie przepisów, po wcześniejszych działaniach prewencyjnych sędziego, 
powinno być przed wznowieniem gry karane dyscyplinarnie (Ŝółta lub czerwona kartka). Co 
więcej, sędziowie ustalili, Ŝe kiedy piłka zostanie wprowadzona do gry poziom oceny powagi 
przewinienia nie moŜe się zmienić i powinni oni postępować konsekwentnie z 
kontynuowanym ciągnięciem, pchaniem itp. przez podyktowanie rzutu wolnego lub karnego 
w zaleŜności, która druŜyna popełnia początkowe przewinienie. 
 
 Przewodniczący Komisji Sędziowskiej UEFA, Angel Maria Villar Llona, pozytywnie 
odniósł się do ostatnich instrukcji wydanych sędziom europejskim: 
„Pole karne to nie arena dla zapaśników, a ciągnięcie za koszulkę nie jest częścią futbolu. 
Jako przewodniczący Komisji Sędziowskiej UEFA będę wspierał sędziów mających odwagę 
karania przytrzymywania i pchania w polu karnym”. 
 
W wielu krajach, gdy zawodnik jest kontuzjowany w trakcie trwania gry i wydaje się, Ŝe 
potrzebuje opieki medycznej, jego współpartner lub w niektórych przypadkach przeciwnik 
wykopuje piłkę poza boisko, aby poszkodowany gracz otrzymał pomoc. Zwyczajowo przyjętą 
praktyką jest, Ŝe po wznowieniu gry w posiadanie piłki wchodzi druŜyna, która wybiła piłkę 
poza boisko. 
Europejska Unia Piłkarska zauwaŜyła, Ŝe w kilku krajach będących członkami UEFA 
zalecono w ligach powstrzymanie takich praktyk poprzez pozostawienie przez zawodników 
sędziom decyzji czy kontuzja gracza jest na tyle powaŜna, aby wstrzymać grę dla udzielenia 
jemu/jej pomocy medycznej. 
Gdy kluby z róŜnych związków narodowych, obserwując na co dzień róŜne zachowania, 
spotkają się w rozgrywkach UEFA moŜe to czasami prowadzić do nieporozumień. Aby 
zapobiec jakimkolwiek napięciom UEFA w nawiązaniu do powyŜszego  zaleciła, aby piłkarze 



pozostawili w gestii sędziego rozstrzygnięcie takich sytuacji, w których zgodnie z Artykułem 
V „Przepisów gry w piłkę noŜną” sędzia:  

� „Przerywa zawody, jeŜeli jego zdaniem zawodnik uległ powaŜnej kontuzji i zapewnia 
jego zniesienie z pola gry. Zawodnik kontuzjowany moŜe powrócić na pole gry tylko 
wtedy, gdy gra została wznowiona.” 

 
W związku z tym, gdy druŜyna kontuzjowanego zawodnika wybiła piłkę poza boisko nie 
powinna oczekiwać, Ŝe piłka zostanie jej zwrócona. 
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