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IZMJENE I DOPUNE PRAVILA NOGOMETNE IGRE – 2014./15. godine 
prema Cirkularnom pismu FIFA-e br. 1419 od svibnja 2014. godine. 

 

 

   
128. Glavna godišnja sjednica Međunarodnog nogometnog saveza BOARD-a (IFAB) 
održana je u Zurichu (Švicarska) 01. ožujka 2014. Izmjene teksta Pravila igre 
usvojene na ovom sastanku, kao i razne upute i smjernice nalaze se u daljnjem 
tekstu. 
Stoga izvolite izmijeniti i dopuniti posljednje izdanje HNS-a „PRAVILA NOGOMETNE 
IGRE“ 2008./2009.“ i to kako slijedi:  
 
IZMJENE PRAVILA IGRE I ODLUKE BOARD-a 
 
Iz primjene i tumačenje Pravila igre i smjernice za suce: 
 
1. Pravilo 4 – Oprema igrača 
Ostala oprema (Interpretacija), str. 69 (FIFA knjiga)  
 
 
Izmjene naglašene podebljanjem  
 
 

Moderna zaštitna oprema (...) dozvoljena. 
 
Kada se nosi oprema za glavu, ona mora 
 biti crna ili iste osnovne boje kao i dres (pod uvjetom da igrači 

iste momčadi nose istu boju) 

 biti u skladu s profesionalnim izgledom igračeve opreme 

 ne biti pričvršćeni za dres 

 ne predstavljati bilo kakvu opasnost za igrača koji ju nosi ili za 

ostale igrače (npr. mehanizam za otvaranje/zatvaranje oko vrata) 

 nemati nikakav dio(jelove) koji se pružaju iznad površine 

(izbočene elemente) 

 
(...) 

 
 
 
Razlog 
Nakon dvije godine pilot programa, nema naznake zašto bi nošenje opreme za glavu 
bio zabranjeno, sve dok se poštuju ograničenja njihovog dizajna kako je definirano u 
pilotu. Nadalje, muška nogometna zajednica je istaknula potrebu da i muškim 
igračima bude dopušteno nositi opremu za glavu jer se to smatralo 
diskriminirajućim.  
 



 
 
 
2. Pravilo 4 – Oprema igrača 
Slogani ili reklame na donjem rublju (Odluka 1), str. 23 (FIFA knjiga) 
 
Izmjene naglašene podebljanjem (izbrisati) 

Osnovna obvezna oprema  
Igrači ne smiju pokazivati donje rublje koje sadrži slogane ili reklame. 
Osnovna obvezna oprema ne smije sadržavati nikakve političke, 
vjerske ili osobne slogane, izjave ili slike. 
 
Igrača koji skine svoj dres ili majcu kako bi pokazao slogan ili 
reklamu kazniti će organizator natjecanja. Momčad igrača čija 
osnovna obvezna oprema ima političke, vjerske ili osobne slogane, 
izjave ili slike kaznit će organizator natjecanja ili FIFA. 
 
Donje rublje 
Igrači ne smiju pokazivati donje rublje koje prikazuje političke, 
vjerske, osobne slogane, izjave ili slike, ili reklame osim 
proizvođačevog loga.  
 
Igrača/momčad igrača koji otkrije donje rublje koje prikazuje 
politički, vjerski, osobni slogan, izjavu ili sliku, ili reklamu osim 
proizvođačevog loga kazniti će organizator natjecanja ili FIFA. 

 
Razlog: 
Trenutno, ono što igrač može pokazati na bilo kojem dijelu osnovne obvezne 
opreme je različito od onog što može na donjem rublju, tj. ne može otkriti osobnu 
izjavu ili sliku na svojem vanjskom dresu, ali može na svojoj donjoj majici. Ova 
izmjena i dopuna nastoji postaviti dosljedan pristup i vanjskom dresu i svim vrstama 
donjeg rublja.  
 
Ovo je također prilika da se uvede poboljšana struktura ovog djela, tj. prve dvije 
točke se odnose na vanjsku majicu (osnovna obvezna oprema), a točke 3 i 4 se 
odnose na donje rublje.  
 

Upotreba kamera i/ili mikrofona od strane sudaca za svrhe prijenosa 
Uz navedene izmjene i dopune, u ime IFAB-a, željeli bismo vas također obavijestiti o 
njegovom stavu vezano za upotrebu audio i video zapisa s mikrofona i/ili kamera 
koje nose suci tijekom utakmica. Slijedom niza incidenata u kojima su službene 
osobe koristile mikrofone i/ili kamere s mikrofonima, ova tema je iznijeta na pažnju 
IFAB-u te se o njoj raspravljalo na posljednjem Godišnjem poslovnom sastanku 
(ABM), koji je održan 24. listopada 2013. 
Iako IFAB razumije interese prijenosnika u pružanju publici dodatne perspektive igre 
(bilo audio ili video putem), jasan ishod rasprave na ovom sastanku je bio taj da 
takvi uređaji nisu dopušteni, posebno zbog toga što snimke prijenosa prijenosnika 
mogu nanijeti štetu kredibilitetu i integritetu službenih osoba, posebno u kritičnim 
situacijama. Glavni razlog zbog kojeg su sudački komunikacijski sustavi trenutačno 
šifrirani i ne prenose se javno je u tome da se dopusti timu sudaca da brzo i 
slobodno komuniciraju jedni s drugima. Činjenje takve komunikacije javnom bi 
prisililo službene osobe utakmice da razmisle o javnom utjecaju svojih riječi prije 
nego nešto uopće izreku, što bi ograničilo njihovu sposobnost funkcioniranja kao 
tima. 
 

 

 
 



Primjena 
 
Odluke ovogodišnje Glavne godišnje sjednice BOARD-a u vezi izmjena Pravila igre 
obvezujuće su za konfederacije i saveze članove od 1. lipnja 2014., ali i za 
konfederacije ili saveze članova, čija tekuća sezona nije završila do 1. srpnja koji 
mogu odgoditi uvođenje prilagođenih izmjena Pravila Igre u svoja natjecanja do 
početka njihove sljedeće sezone. 
 

 
 

 

                                                                                  
 

 

 

Zagreb,          2014. 
Broj: 31.05/14.       Izvršni predsjednik 
         Damir Vrbanović,  s.r. 
 


