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Зміни до Правил гри – 2014/2015
Шановні пані та панове,
128-е Щорічне Пленарне Засідання Міжнародної Ради футбольних асоціацій
(IFAB) пройшло у Цюріху (Швейцарія) 1 березня 2014 року. На цьому засіданні
були затверджені доповнення до Правил гри, а також різні інструкції та
директиви, що додаються нижче.
1.

Правило 4 – Екіпіровка гравців

Інша екіпіровка (роз’яснення) стор.69
Зміни виділено жирним шрифтом.

Сучасна захисна екіпіровка (…), і тому дозволяється.
При застосуванні головних захисних шоломів, вони мають :
• Бути чорного кольору або того ж основного кольору, що і футболка (з
урахуванням того, що гравці однієї і тієї ж команди носять футболки
одного кольору);
• Відповідати зовнішньому виду екіпіровки професійного спортсмена
• Не мають бути продовженням футболки;
• Не мають приносити незручностей гравцю при їх одяганні, або іншим
гравцям (наприклад, механізм закріплення навколо шиї);
• Не повинні мати будь-які елементи, що виступають від шолому

Причина
Після дворічного моніторингу, не виникло будь-яких засад відносно заборон
застосування головних захисних шоломів, як і дизайну цих захисних елементів
екіпіровки. Більш того, жіноча футбольна спільнота також заявила про
необхідність того, щоб гравцям-жінкам дозволили застосування головних
захисних шоломів, оскільки може бути присутнім дискримінаційний момент.

2. Правило 4 – Екіпіровка гравців
Заклики або реклама на натільній білизні (Рішення 1), стор. 23
Зміни виділено жирним шрифтом.

Основна обов’язкова екіпіровка
Гравці не повинні демонструвати одягнені під футболками майки із
зображенням будь-яких гасел або реклами. На основній , обов’язковій,
екіпіровка не має бути будь-якого політичного, релігійного чи особистого
лозунгу, декларації або зображення.
Організатор змагань застосовує покарання до гравця, який без потреби на
це знімає футболку і демонструє нанесені на ній будь-які гасла або
рекламу. Організатор змагань або ФІФА застосовує покарання до команди
гравця, у якого на основній обов’язковій екіпіровці відображені гасла чи
вислови чи зображення політичного, релігійного або приватного змісту.
Натільна білизна
Гравці не повинні демонструвати натільну білизну, на якій зображено
політичні, релігійні, приватні лозунги, декларації або зображення, чи
реклама, ніж ті, що мають відношення до логотипу виробника екіпіровки.
До гравця/команди гравця будуть застосовані покарання від організатора
змагань або ФІФА, який демонструє натільну білизну з зображенням
лозунгів, декларацій або зображення політичного, релігійного, приватного
змісту або реклами, ніж ті, що мають відношення до логотипу виробника
екіпіровки .

Обґрунтування
Останнім часом, те, що може демонструвати гравець на будь-якому
елементі основної обов’язкової екіпіровки, суттєво відрізняється від того, що
може розміщуватись на натільній білизні, таким чином він не може
демонструвати декларацію або зображення приватного змісту на зовнішній
стороні екіпіровки, однак він може це зробити на натільній білизні. Таке
доповнення до правила має за мету підкреслити системний підхід вимог і для
зовнішнього вигляду екіпіровки, і всіх типів натільної білизни.
Крім того, це можливість покращити структуру розділу, оскільки перші
два пункти стосуються зовнішньої сторони футболки (елементу основної
обов’язкової екіпіровки) і пункти 3 і 4 – до натільної білизни.

Застосування (вступ в дію)
Рішення цьогорічного Щорічного Пленарного Засідання IFAB стосовно
змін до Правил Гри вступають в силу для конфедерацій та асоціацій-членів
з 1 червня 2014 року. Хоча конфедерації та асоціації-члени, чий поточний сезон
не закінчився до 1 червня, можуть відкласти вступ в дію прийнятих змін до
Правил Гри у їхніх змаганнях до початку наступного їх наступного сезону.
Використання камер і/або мікрофонів арбітрами для інформаційних цілей
У додатку до вищезазначених доповнень та змін від імені Міжнародної
Ради футбольних асоціацій (IFAB) хотіли б проінформувати про її ставлення
до використання аудіо і відео з мікрофонів та/або камер, що одягають арбітри
під час матчів. У відповідності до кількості інцидентів, у ході яких офіційними
особами матчів використовувались мікрофони, та/або камери з мікрофонами,
це питання було у центрі уваги Міжнародної Ради футбольних асоціацій і
обговорювалось на недавньому Щорічному Робочому Засіданні, що проходило
24 жовтня 2013 року.
У той час, коли IFAB розуміє інтерес інформаційних компаній в
забезпеченні аудиторії додатковим ракурсом гри (через аудіо або відео засоби),
чіткий висновок дискусій, що відбулись на цій зустрічі, говорить про те, що
подібні засоби не є дозволенними, передусім через те, що подібні заходи
можуть нанести шкоди довірі і професійним якостям офіційних осіб матчу,
особливо в умовах критичних ситуацій.
Основною причиною того, що системи зв’язку між арбітрами на даний час
закодовані і не оприлюднюється голосно, є те , щоб дозволити бригаді арбітрів
вчасно і відкрито спілкуватись один з одним. Зробивши таке спілкування
доступним для публіки, це спонукатиме офіційних осіб матчу зважати на вплив
публіки на їхні слова перед тим, як вони скажуть будь що, ще до того як вони
скажуть будь-що взагалі, що в свою чергу повністю перекреслить їх
можливість функціонування як бригада арбітрів.
Більш того, ми хотіли б підкреслити, що треба також брати до уваги
юридичні наслідки використання записів розмов між арбітрами, асистентами
арбітрів і будь-якими офіційними особами матчу в ході його проведення . Чи
мають записуватись такі переговори ? Таке питання стоїть на порядку денному,
воно має бути розглянуте , його треба вирішити на засіданнях дисциплінарних
органів управління і таким чином воно матиме значний вплив на те, яким
чином будуть проводитись такі засідання ( в частині, наприклад, відповідності
звіту бригади арбітрів до записів, що має знайти великий адміністративний
вплив для арбітрів та інших зацікавлених осіб).
Ми розуміємо, що Правила гри спеціально не розглядають питання
технічного забезпечення арбітрів ( хоча це має знайти своє місце в Правилах
найближчим часом), ми знову хочемо нагадати, що такі додаткові засоби на цей
час не дозволені.
Дякуємо за увагу і співробітництво.
Щиро ваш,
Жером Вальке
Генеральний Секретар ФІФА

