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INTERPRETACJA PRZEPISU 8 
Dyskwalifikacja bez opisu i z opisem 

 

W związku z licznymi,  źle interpretowanymi sytuacjami podczas zwodów ligowych sezonu 

2010/11 dotyczącymi przepisu 8 – faule i niesportowe zachowanie – Kolegium Sędziów ZPRP 

przypomina i podaje do właściwego stosowania. 

 

I. FAULE KARANE DYSKWALIFIKACJĄ BEZ OPISU W PROTOKOLE ZAWODÓW 

Przepis 8:5 

Zawodnik musi być zdyskwalifikowany, jeżeli atakuje w sposób szczególnie niebezpieczny, 

zagrażający zdrowiu (16:6a). Szczególne niebezpieczeństwo dla zdrowia przeciwnika wynika 

z dużej intensywności faulu lub z faktu, że przeciwnik jest zupełnie nieprzygotowany na 

taki faul, a przez to nie może się przed nim obronić.  

Komentarz 

Nawet faul z użyciem niewielkiej siły fizycznej może być bardzo niebezpieczny i może 

prowadzić do poważnej kontuzji, jeśli ma on miejsce w sytuacji, gdy przeciwnik jest  

w wyskoku lub biegnie i przez to nie może się sam obronić. 

Tego typu zachowanie jest szczególnie niebezpieczne dla przeciwnika, a w tym przypadku nie 

intensywność kontaktu z ciałem jest podstawą do oceny sytuacji i podjęciu decyzji 

o udzieleniu dyskwalifikacji.  

 

Przepis 8:5 Wyjście Bramkarza 

Komentarz 

W sytuacjach, gdy bramkarz opuszcza pole bramkowe w celu przechwycenia 

podania skierowanego do przeciwnika jest on odpowiedzialny za 

zapewnienie, iż jego zagranie nie zagrozi zdrowiu przeciwnika.  

Przepis 

Bramkarz musi być zdyskwalifikowany, jeżeli: 

a) wejdzie w posiadanie piłki, ale podczas swego ruchu spowoduje zderzenie 

z przeciwnikiem; 

b) nie złapie lub nie kontroluje piłki, ale spowoduje zderzenie z przeciwnikiem.  

 

Uwaga KS!! 

Nie każde zetknięcie bramkarza z zawodnikiem ataku powinno powodować karę 

dyskwalifikacji. Podstawą dla sędziów w określeniu danej sytuacji powinna być ocena czy 

konkretne zagranie spowodowane przez bramkarza „nie zagrozi zdrowiu przeciwnika”. 

Ocenę zdarzenia dokonują sędziowie prowadzący zawody. 



Przepis 8:9  

Niektóre niesportowe zachowania są tak poważne, że muszą być karane dyskwalifikacją.  

Przykładami takich zachowań są: 

a) odrzucanie lub uderzanie piłki w sposób demonstracyjny po decyzji sędziów; 

b) demonstracyjne powstrzymywanie się bramkarza od obrony rzutu karnego; 

c) celowe rzucenie piłką w przeciwnika podczas zatrzymania gry; jeśli uczyniono to 

z dużą siłą i z bardzo bliskiej odległości, to bardziej właściwym jest uznanie tego jako 

„szczególnie lekkomyślne zachowanie” podlegające pod 8:6; 

d) gdy wykonawca rzutu wolnego trafia piłką w głowę bramkarza, który nie wykonuje 

ruchu głową w kierunku piłki; 

e) gdy wykonawca rzutu wolnego trafia piłką w głowę obrońcy, jeśli obrońca nie 

wykonuje ruchu głową w kierunku piłki; 

f) zrewanżowanie się przeciwnikowi odruchowym uderzeniem po uprzednim faulu 

przeciwnika. 

Komentarz 

W przypadku rzutu karnego lub rzutu wolnego zawodnik wykonujący rzut jest 

odpowiedzialny za nienarażenie zdrowia bramkarza lub obrońcy. 

 

 

II. FAULE KARANE DYSKWALIFIKACJĄ I DODATKOWY OPIS  

W PROTOKOLE ZAWODÓW 

Przepis 8:6 

Jeżeli sędziowie stwierdzą, że zagranie jest wyjątkowo lekkomyślne, szczególnie 

niebezpieczne, wykonane z premedytacją lub złośliwe, muszą opisać po meczu zaistniałe 

zdarzenie w protokole zawodów, a wtedy właściwe władze określają dodatkowe sankcje. 

UWAGA KS!!  

Po podjęciu decyzji sędziowie informują o tym osobę odpowiedzialną za drużynę.  

 

DYSKWALIFIKACJA ZA WYBITNIE NIESPORTOWE ZACHOWANIE (WYMAGANY DODATKOWY OPIS)  

Przepis 8:10 

Jeżeli sędziowie zakwalifikowali zachowanie zawodnika jako wybitnie niesportowe, muszą to 

opisać po meczu w protokole zawodów, a wtedy właściwe władze określają decyzje 

dyscyplinarne.  

 

Przykłady takich zachowań 

a) obraźliwe lub zastraszające zachowanie wobec innej osoby, np. sędziego mierzącego 

czas, sędziego sekretarza, delegata, osoby towarzyszącej, zawodnika, widza; 

zachowanie to może mieć formę werbalną lub niewerbalną (np. mimika, gestykulacja, 

mowa ciała lub atak na ciało);  

b) zakłócenie przebiegu gry przez osobę towarzyszącą zarówno na boisku jak i przez 

działanie w strefie zmian lub przerwanie przez zawodnika sytuacji pewnej do 



zdobycia bramki przez nieprawidłowe wejście na boisko (przepis 4:6) bądź przez 

nieprzepisowe działanie w strefie zmian;  

c) jeżeli podczas ostatniej minuty gry piłka jest poza grą, a zawodnik lub osoba 

towarzysząca uniemożliwia bądź opóźnia wykonanie rzutu przez przeciwników w celu 

zapobieżenia oddania rzutu lub zajęcia pozycji pewnej do zdobycia bramki, to jest to 

traktowane jako wybitnie niesportowe zachowanie i dotyczy każdej interwencji (np. 

nawet z użyciem niewielkiej siły, przechwycenie podania,  ingerencja w odbiór piłki, 

zatrzymanie piłki);  

d) jeżeli podczas ostatniej minuty gry piłka jest w grze, a przeciwnicy podczas akcji 

naruszają 8:5 lub 8:6, uniemożliwiając zespołowi będącemu w posiadaniu piłki 

wykonanie rzutu na bramkę lub zajęcie pozycji pewnej do zdobycia bramki, to takie 

zachowanie musi być ukarane dyskwalifikacją zgodnie z 8:5 lub 8:6 i dodatkowe 

opisane w protokole zawodów.  

 

UWAGI KS!! 

Opisana wyżej sytuacja dotycząca ostatniej minuty meczu nie jest związana z wynikiem 

spotkania (8:10 c, d).  

 

W nowych przepisach obowiązujących od 1 lipca 2010 roku nie występuje pojęcie „faulu 

taktycznego”, w związku z powyższym proszę nie używać go w protokole zawodów. 

 

O wszystkich dyskwalifikacjach z dodatkowym opisem w protokole zawodów sędziowie 

powinni zawiadomić natychmiast delegata ZPRP oraz osobę odpowiedzialną ukaranego 

zespołu 16:8. KS sugeruje, aby powiadomienie o opisie w protokole zawodów odbyło się w 

ww. kolejności. W przypadku innej oceny danego zdarzenia przez delegata ZPRP swoje uwagi 

winien on zamieścić w „Raporcie delegata” oraz „Arkuszu obserwacyjnym sędziów”. 

 

Zachęcam do odważnego stosowania dyskwalifikacji w przypadku wystąpienia zdarzeń 

opisanych w przepisie 8:5, 8:6, 8:9 i 8:10. Jednocześnie proszę pamiętać o tym, kiedy 

dyskwalifikację należy opisać w protokole, a kiedy nie. Opis niesie za sobą skutek w postaci 

dodatkowej kary dla osoby zdyskwalifikowanej. 


