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Вступ
Фізична культура і спорт є складовими частинами виховного процесу
дітей,

молоді і повноцінного життя дорослого населення. Основне їх

призначення – зміцнення здоров’я, підвищення фізичних та функціональних
можливостей організму людини, забезпечення здорового дозвілля, утвердження
спортивного авторитету України в світі.
Пріоритетами у спортивній діяльності є збереження і подальше зміцнення
позицій українського спорту на міжнародній арені, вдосконалення системи
підготовки спортсменів вищої кваліфікації, використання спорту як засобу
виховання патріотизму, високих суспільних ідеалів, мотивації фізичного та
духовного самовдосконалення особи.
Учасниками заходів з регбіліг вважаються спортсмени, тренери, делегати,
судді та інші учасники, які згідно з Положенням про проведення змагань та
регламентними документами беруть участь у заходах.
Змагання з регбіліг проводяться за правилами проведення змагань з
регбіліг в Україні, підготовленими фахівцями Української Федерації Регбіліг на
підставі існуючих міжнародних Правил з урахуванням всіх змін і доповнень до
них за останні роки.
Регбіліг – командна гра, яка проводиться на відкритому полі з трав`яним
або штучним м`яким покриттям. Мета гри, у якій беруть участь 2 команди по 13
гравців у кожній, полягає в тому, щоб приземлити м`яч у заліковому полі
суперника, що називається “спробою”, і забити м`яч у ствір воріт суперника
вище перкладини, що називається “реалізацією”. Спроба оцінюється чотирма
ігровими очками, а реалізація – двома ігровими очками.
Гравцеві або гравцям дозволяється робити захват суперника, який володіє
м`ячем. Команді, що володіє м`ячем, надається п`ять послідовних “розіграшів
м`яча”, кожен з яких починається після захвату гравця команди, що володіє
м`ячем суперниками. Після шостого захвату гравців команди, яка володіє
м`ячем, у разі, якщо команда не досягла результату раніше, відбувається
передача м`яча команді суперника.

Перемагає команда, яка за встановлений для гри час набере більшу кількість
ігрових очок.

Розділ I. Організація проведення змагань
1. Ранг і характер змагань.
Змагання з регбіліг командні. За рангом змагання розподіляються на:
- чемпіонати України серед чоловіків, молодіжних команд, юніорів та
юнаків;
- Кубок України, всеукраїнські змагання, турніри на призи та кубки,
визначені організаторами змагань;
- масові спортивні заходи для кожної вікової категорії;
- територіальні спортивні змагання.
Змагання проводяться у наступних вікових групах:
діти
- 11-12 років
юнаки – молодшого віку - 13-14 років
середнього віку - 15-16 років
старшого віку - 17-18 років
юніори
- 18-19 років
молодь
- 18-21 рік
дорослі
- з 21 року (за дорослі команди можуть
виступати гравці віком від 18 років).
2. Організаційні питання.
Всеукраїнські змагання з регбіліг проводяться з метою:
- популяризації і подальшого розвитку регбіліг в Україні;
- пропаганди здорового способу життя та залучення молоді до занять
регбіліг;
- становлення та активізації навчально-тренувальної роботи у спортивних
організаціях та регіонах України;
- визначення Чемпіона та володаря Кубку України з регбіліг;
- підвищення рівня майстерності спортсменів та класу гри команд;
- виявлення перспективного резерву та відбору сильніших спортсменів до
складів збірних команд України для участі у міжнародних змаганнях.
Під час змагань визначаються питання організаційної, учбово-тренувальної
та виховної роботи в командах.
Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснює
Українська Федерація Регбіліг, відповідальність за підготовку місць та
безпосереднє проведення змагань покладається на місцеві осередки Федерації та
головні суддівські колегії, сформовані Федерацією.
3. Учасники змагань.
До участі у змаганнях з регбіліг допускаються команди АР Крим, областей
та міст Києва і Севастополя, спортивних клубів, фізкультурно-спортивних

товариств, відомств та дитячо-юнацьких шкіл. До участі у відкритих змаганнях
можуть бути допущені закордонні команди.
До змагань у складах команд допускаються громадяни України та особи, які
мають офіційне право проживання на території України. За рішенням Президії
Української Федерації Регбіліг на визначених умовах до участі у змаганнях
можуть бути допущені іноземні громадяни.
Всі учасники змагань, незалежно від вікової категорії, повинні знати
правила гри і проводити гру відповідно до встановлених правил. Виконувати всі
рішення суддів стосовно проведення гри. Виконувати вимоги щодо екіпіровки,
захисних засобів. Всі спортсмени повинні мати поліс медичного страхування від
нещасного випадку та для участі у спортивних змаганнях.
Порядок допуску команд та спортсменів до участі у змаганнях
визначаються регламентними документами Федерації та положеннями про
змагання. Основним регламентним документом проведення змагань різних рангів
є «Положення про проведення змагань», де визначаються система проведення
змагань, умови, терміни проведення змагань, порядок проведення мандатної
комісії по допуску спортсменів до змагань, умови визначення переможців, їх
нагородження та інші питання щодо організації і проведення змагань.
Учасники змагань мають право отримувати нагороди за спортивні
результати, отримувати спортивні звання та спортивні розряди. Звертатись до
суддів через капітана команди. Вони мають можливість через офіційних
представників команди подавати апеляції на рішення організаторів та суддів
змагань до відповідних структурних підрозділів організацій, які організовують та
проводять змагання.
4. Суддівська колегія, склад, обов`язки.
До складу суддівської колегії змагань входять:
- головний суддя,
- заступник головного судді,
- заступник головного судді-лікар змагань,
- головний секретар,
- суддя-хронометрист, інформатор,
- судді в полі,
- помічники суддів (судді на лінії).
Головний суддя та його заступник – організовують роботу суддівської
колегії, несуть відповідальність за дотриманням правил змагань суддями.
Головний секретар – веде роботу по оформленню документації
проведення змагань, несе відповідальність за правильність оформлення ігрових
протоколів та турнірних таблиць.
Лікар змагань – перевіряє у заявках та залікових книжках учасників
наявність медичного контролю, надає дозвіл на допуск гравців до змагань
відповідно до результатів медичного обстеження гравців місцевими медичними

закладами фізкультурно-спортивного спрямування, організовує роботу медичних
служб, задіяних для забезпечення змагань, своєчасно організовую медичну
допомогу.
Судді в полі – контролюють хід гри відповідно до Правил гри та
регламенту проведення змагань, приймають рішення щодо покарань за
порушення правил гри. Безпосередню допомогу у цьому їм надають помічники
суддів (два судді на лініях, по одному судді з кожної сторони ігрового поля).
Суддя-хронометрист, інформатор – веде контроль ігрового часу та
інформує учасників та суддів про хід змагань.
Суддівська колегія змагань перед початком змагань зобов`язана оглянути
ігрову територію (ігрове поле, місця для запасних гравців та суддів, роздягалки
для команд) та переконатись у відсутності недоліків. Про існуючі недоліки
необхідно доповісти організаторам змагань, які повинні їх усунути.
5. Порядок проведення та суддівства змагань, визначення переможців
Порядок проведення та суддівства змагань визначається Положенням про
кожні конкретні змагання та регламентними документами Федерації.
Переможець у кожній грі визначається за більшою кількістю набраних
ігрових очок.
Переможець у змаганнях визначається за більшою кількістю турнірних
очок, набраних за підсумками всіх проведених у змаганнях ігор (за перемогу
команді надається - 3 турнірних очка, за нічию - 2 турнірних очка, за поразку - 1
турнірне очко). При однаковій кількості турнірних очок у двох або більше команд
місця команд у змаганнях визначаються за додатковими показниками,
визначеними у Положенні про змагання та у регламентних документах Федерації.
6. Місця проведення змагань, підготовка, вимоги щодо заходів безпеки
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998
року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних та інших спеціально
відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних
заходів”:
- підготовка спортивних споруд покладається на її власників;
- контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки під
час проведення змагань здійснюють робочі комісії обласних (міських) державних
адміністрацій за місцем проведення змагань.
Власник спортивної споруди не менше, ніж за 4 години до початку змагань
зобов`язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення
змагань.
Клуб – господар матчу несе відповідальність за громадський порядок та
безпеку до, під час та після матчу у спортивній споруді та на прилеглій до неї
території, яка визначена у паспорті спортивної споруди, і повинен мати:

- акт (сертифікат) державної комісії з контролю за станом спортивних
споруд;
- договір на оренду основної та резервної спортивної споруди;
- угоду клуба та дирекцією спортивної споруди із службами медичної
допомоги, пожежної безпеки, органами внутрішніх справ про забезпечення
громадського порядку та охорону учасників змагань, офіційних осіб і глядачів до,
під час та після закінчення матчів.
Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало причиною
виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою
відповідальність, передбачену законодавством України.
В дні проведення змагань організатори змагань, спільно з правоохоронними
органами і адміністрацією, а також робітниками стадіонів зобов’язані вжити усі
необхідні заходи по забезпеченню громадського спокою та безпеки за 1 годину до
початку матчу і здійснювати їх до повного виходу глядачів та учасників змагань
за межі спортивної споруди.
7. Інвентар та обладнання
Для дотримання правил безпеки під час гри кожен спортсмен - учасник
змагань повинен мати необхідне спорядження, яке відповідає міжнародним
вимогам, а саме: бутси, шорти, регбійка з номером гравця, гетри, також можливе
застосування регбійних кап, шоломів та наплічних щитків з нетвердого матеріалу.
8. Порядок розгляду протестів та апеляцій
Порядок подання протестів та апеляцій, їх розгляд визначаються
Положенням про змагання та регламентними документами Федерації.
9. Медичне забезпечення змагань, антидопінговий контроль
Медичне забезпечення змагань здійснюється у відповідності до "Положення
про медичне забезпечення спортивно-масових заходів", що затверджено наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2008 № 614.
Медичне забезпечення спортивно-масових заходів здійснюється
Українським центром спортивної медицини, обласними та міськими
диспансерами, центрами незалежно від їх відомчого підпорядкування,
відділеннями спортивної медицини лікувально-профілактичних закладів загальної
мережі. Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні
працівники. Присутність лікаря зі спортивної медицини обов’язкова на змаганнях
всіх рівнів. Лікарські бригади, які обслуговують спортивно-масові заходи,
повинні мати все необхідне для надання невідкладної медичної допомоги та
транспортування постраждалих у відповідні лікувально-профілактичні заклади.
Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника
головного судді. Всі його рішення в межах компетентності обов’язкові для
учасників, суддів, організаторів змагань.

Лікар представляє в організаційний комітет або суддівську колегію план
медичного забезпечення змагань та звіт після їх закінчення згідно із
затвердженою формою.
Головна суддівська колегія може без попередження проводити
антидопінговий контроль учасників змагань. Процедура проводиться відповідно
до вимог Міжнародної Федерації Регбіліг. Антидопінговий контроль також може
бути проведений за вимогою будь-якої команди - учасниці змагань.

Розділ II. Правила гри.
1.
Ігрове поле.
План, позначки на ньому та примітки є частиною цих Правил

ПРИМІТКИ:
1. Бокові лінії поля належать ауту, бокові лінії залікового поля належать ауту
залікового поля, лінії воріт належать заліковому полю, а лінії мертвого м’яча
знаходяться за межами залікового поля.
2. ■ позначає кутовий стовпчик (дивіться Словник), який встановлюється на
перехрещенні кожної бокової лінії та лінії воріт. Кутовий стовпчик належить
ауту залікового поля. За правильне розташування кутових стовпчиків несуть
відповідальність бокові судді.
3. Мається на увазі, що стійки воріт мають нескінченну висоту. Рекомендується,
щоб нижня частина кожної стійки була обгорнута м’якою прокладкою висотою
до двох метрів. Припустимим є використання воріт
- форми за умови, що
будуть дотримані всі відповідні розміри.
4. Необхідно, щоб у іграх серед дорослих команд розміри поля максимально
відповідали зазначеним на плані.
5. Пунктирні лінії, що позначені на плані, складаються з пунктирів або точок,
відстань між якими на полі має бути не більше 2 метрів. Усі поперечні лінії
повинні бути проведені вздовж усієї ширини поля.

2. СЛОВНИК
Нижче наведені терміни мають такі значення:
АТАКУЮЧА
КОМАНДА

Це команда, яка в даний момент має територіальну перевагу.
Якщо сутичка має бути сформована на середній лінії поля, то
команда, яка останньою володіла м’ячем перед тим, як він
вийшов з гри, вважається атакуючою командою.

АУТ ЗАЛІКОВОГО Дивіться Розділ 9.
ПОЛЯ
БЕЗПОСЕРЕДНЬО Означає, що мяч було вибито за зазначену лінію без першого
відскоку від землі.
БЛОКУВАННЯ

Є протиправною дією перешкоди супротивнику, який не має
м’яча.

БЛОКУВАННЯ
ГРАВЦЯ

Це незаконне затримання суперника, який не володіє м’ячем.

БЛОКУВАННЯ
УДАРУ

Це блокування м’яча у польоті руками або тілом після удару
по ньому суперником.

ВЕРТИКАЛЬНИЙ
ЗАХВАТ

Це дія, яка полягає в тому, що гравцю, який володіє м’ячем,
эфективно робить захват суперник, не падаючи на землю
(дивіться Розділ 11).

ВИПАДКОВИЙ
УДАР

Коли м’яч б’ється об гравця, який не робить аніякої спроби
зіграти з м’ячем.

ВІДІГРУВАННЯ
М`ЯЧА

Це дія хукера, коли він відбиває м’яч ногою у сутичці.

ВІДКОЧУВАННЯ

Це дія, коли гравець спрямовує м’яч назад підошвою або
п’ятою.

ВІДКРИТА
СТОРОНА

Означає сторону, дальню до ауту від точки сутички або
розиграшу м’яча (порівняйте з закритою стороною).

ВІДМІТНИЙ
ШТРАФНИЙ

Відрізняється від штрафного удара тільки в тому відношенні,
що з нього не може бути забито гол.

ВІДСКОК

Дивіться Випадковий удар.

ВІЛЬНА ГОЛОВА Стосується нападаючого першого ряду у сутичці, який
найближче за всіх знаходиться до судді.
ВІЛЬНА РУКА

Це порушення, вчинене хукером, коли він групується у
сутичці з однією вільною рукою

ВІЛЬНИЙ М’ЯЧ

Це м’яч, який в процесі гри не утримується гравцем и не
знаходиться у сутичці

ВІЛЬНИЙ УДАР

Це удар, призначений на користь команди, якая вибила м’яч
в аут зі штрафного удару. Удар виконується у 10 метрах від
аута навпроти точки виходу м’яча за бокову лінію. По м’ячу
можна бити будь-яким способом і у будь-якому напрямі, але
гол з вільного удару не може бути забитий, також не може
бути відіграний простір безпосереднім ударом в аут.

ВПЕРЕД

Означає напрям в бік лінії мертвого м’яча суперника.

ГОЛ

Дивіться Розділ 6.

ГРА ВПЕРЕД

Означає, що гравець упустив чи передав м’яч у напрямку до
лінії мертвого м’яча суперника.

ГРУБА ГРА

Є різновидом некоректної поведінки, описаної у Розділі 15
(Правила 1(а), 1(б), 1(в) та 1(г)).

ГРУПА

Стосується колективно нападаючих будь-якої з команд.
Група, нахилившись, формує сутичку.

ДОБРОВІЛЬНИЙ
ЗАХВАТ

Це дія, яка полягає в тому, що гравець, який володіє м’ячем,
добровільно зупиняє игру, коли він не був ефективно
захвачений (Дивіться Розділ 11).

ДРОП-ГОЛ

Іноді його називають голом з поля. Це гол, що забито
ударом з відскоку, коли м’яч пролітає над перекладиною
воріт.

ЗАКРИТА
СТОРОНА

Означає сторону, яка є ближчою до ауту від місця сутички
або розіграшу м’яча. (Порівняйте з відкритою стороною).

ЗАЛІКОВЕ ПОЛЕ

Дивіться план (Розділ 1).

ЗАХВАТ

Дивіться Розділ 11.

ЗАХИСНИК

Стосовно гравця означає, що він не бере участь у сутичці.

ЗЗАДУ, СПЕРЕДУ Стосовно до гравця означає, якщо не было указано інше, що
він стоїть обома ногами ззаду даної позиції. Аналогічно
"спереду" розшифровується як "обома ногами" спереду даної
позиції. Стосовно до позиції на ігровому полі "ззаду" означає
ближче до власної лінії воріт
ІГРОВА ЗОНА

Це зона, обмежена огорожею або розмежувальною лінією,
що запобігає від вторгнення на поле глядачів.

ІГРОВЕ ПОЛЕ

Це зона, яка обмежена боковими лініями та лініями мертвого
м’яча, але не включає іх до себе.

КОМАНДА, ЯКА
ЗАХИЩАЄТЬСЯ

Це команда, яка протистоїть команді, яка атакує (дивіться
вище).

КУТОВИЙ
СТОВПЧИК

Це стовпчик, на якому закріплюється прапорець, розміщений
на перехресті кожної бокової лінії та лінії воріт. Стовпчик
має бути зробленим з нежорсткого матеріалу і бути висотою
не менше 1,25 метра. Кутові стовпчики належать ауту
залікового поля

МЕРТВИЙ М’ЯЧ

Означає, що м’яч вийшов з гри.

М’ЯЧ НАЗАД

Означає необхідність сформувати сутичку у точці удару по
м’ячу після того, як він вийшов безпосередньо в аут.

НАПАДАЮЧИЙ

Означає гравця, який у даний момент часу бере участь у
побудові сутички.

ОСНОВНА ГРА

Відноситься до всіх аспектів гри після того, як матч було
розпочато або поновлено ударом із землі, ударом від воріт,
штрафним ударом, вільним ударом або сутичкою.

ОФСАЙД

Стосовно до гравця означає, що він тимчасово знаходиться
поза грою і може бути покараний штрафним ударом, якщо
приєднається до гри (Дивіться Розділ 14).

ПАС

Це передача м’яча від одного гравця до іншого.

ПАС ВПЕРЕД

Це передача м’яча у напрямку лінії мертвого м’яча
суперника (дивіться Розділ 10).

ПЕРЕВАГА

Дозволити перевагу означає дозволити продовження гри,
якщо тільки ця перевага на користь команди, яка не
здійснила порушення правил.

ПЕРЕДАВАННЯ
М’ЯЧА

Це передавання м’яча суперникові з рук у руки після того, як
команда була захвачена визначену кількість разів (Розділ 11,
правило 7).

ПЕРЕРВА

Означає закінчення першої половини гри.

ПЕРШИЙ УДАР

Дивіться Розділ 8.

ПОВНИЙ ЧАС

Означає закінчення гри.

ПОЗНАЧКА,
ВІДМІТКА

Це точка, у якій призначається штрафний удар, або вільний
удар, або формується сутичка.

ПОКАРАТИ

Призначити штрафний удар за дії гравця, який порушив
правила гри.

ПРИЗЕМЛЕННЯ

Означає дію:
(а) покласти м’яч на землю рукою або руками, або

М’ЯЧА

ПРОП

(б) натиснути на м’яч, що лежав на землі, рукою або руками,
або
(в) упасти на м’яч, що лежав на землі, та накрити його
частиною тіла вище талії і нижче шиї.
Нападаючий першого ряду в кожній команді, найближчий до
півзахисника сутички, який уводить м’яч у сутичку.

РАК

Є зоною при грі у м’яч між гравцем, який грає з м’ячем, та
маркером.

РЕАЛІЗАЦІЯ
СПРОБИ

Це удар по воротах, який виконується після здійснення
спроби.

РИКОШЕТ

Дивіться Випадковий удар.

РОЗИГРАШ
М’ЯЧА

Уведення м’яча до гри після захвату (дивіться Розділ 11).

СПРОБА

Дивіться Розділ 6.

СУТИЧКА

(Дивіться Розділ 12). У тому випадку, коли команда
позбавляється переваги "вільної голови" та "введення",
кажуть, що сутичка призначається проти цієї команди.

ТАЧДАУН

Це приземлення м’яча гравцем, який захищається, у своєму
заліковому полі

У ВОЛОДІННІ

Означає утримання або несення м’яча у руках.

У ГРІ

Означає, що гравець не знаходиться в офсайді.

ВВЕДЕННЯ
М’ЯЧА В
СУТИЧКУ

Це вкочування м’яча у сутичку.

УДАВАНИЙ ПАС Це демонстрація наміру віддати пас чи іншим чином
звільнитися від м’яча, насправді зберігаючи володіння
м’ячем.
УДАР

Означає надання руху м’ячу будь-якою частиною ноги (за
виключенням п’яти) від коліна до носка включно

УДАР ВІД ВОРІТ

Означає удар з відскоку, виконаний між стійками воріт, або
від середини 20-метрової лінії при введенні м’яча до гри

УДАР З ВІДСКОКУ Це удар, коли м’яч випускається з рук (або руки), і по ньому
завдається удар заразу після відскоку від землі
УДАР З РУК

Удар, при якому гравець випускає м`яч з руки або рук та б’є
по ньому ногою раніше, ніж той торкнеться землі

УДАР ІЗ ЗЕМЛІ

Це удар по м’ячу після того, як його було встановлено на
землі для цієї мети

ШТРАФНИЙ УДАР Дивіться Розділ 13.
3. М`ЯЧ
1. Гра здійснюється овальним м’ячем, який наповнюється
повітрям. Покришка м`яча має бути зроблена зі шкіри або
іншого матеріалу, затвердженого Міжнародною Радою
Регбіліг. Неприпустимо, щоб конструкція м`яча представляла
небезпеку для гравців.

Форма і
конструкція

2. Розміри м`яча мають відповідати
затвердженим Міжнародною Радою:

Розмір і Вага

Бажані розміри

параметрам,

Допустимий Допустимий
мин.

макс.

Довжина

28см

27см

29ом

Коло (через кінці)

74см

73см

75см

Коло (по ширині)

59см

58см

61см

59см

58см

61см

410г

380г

440г

Вага (чистий і сухий м'яч)
Спущений м`яч

3. Суддя зобов'язаний негайно зупинити гру, як тільки
помітить, що розмір або форма м`яча не відповідають
правилам гри.

ПРИМІТКИ:
Колір м`яча 1. У змаганнях дорослих команд м`яч повинен бути світлого
кольору, щоб його могли бачити глядачі. Суддя зобов'язаний
повідомити організаторів змагань про будь-який клуб, який не
забезпечив для гри відповідний м`яч. Однак, гра через це, не може
бути відмінена.
М` яч, що
лопнув

2. Якщо м`яч лопне при виконанні удару по воротах, удар
повторюється. Якщо м`яч лопне в момент виконання гравцем
спроби, спроба зараховується. У будь-якому іншому випадку під час
вибуху м`яча гра зупиняється, м`яч замінюється на новий, а на місці
його вибуху для відновлення гри призначається сутичка. «Вільну
голову» та введення м`яча має команда, яка володіла м`ячем до
зупинки гри.

4. ГРАВЕЦЬ ТА ЙОГО СПОРЯДЖЕННЯ
Кількість
гравців

1. У грі на полі можуть одночасно брати участь не більше
тринадцяти чоловік від кожної команди.

Заміни

2. (a) Перед початком гри кожна команда може призначити
максимум чотири гравці заміни. Їхні імена поряд з основними
гравцями потрібно дати судді перед початком гри. Дозволяється
робити максимум 12 замін з 17 заявлених гравців. Заміни мають
бути санкціоновані суддею або посадовою особою, призначеною
спостерігати за процесом заміни.
2. (б) Якщо у гравця в результаті травмування з`явилась кровотеча,
суддя повинен направити його за ігрове поле для наданні йому
допомоги, у такому разі він може бути замінений. Ця заміна
розцінюється за правилом 2 (a) вище.

3. Для того, щоб легше було розрізняти гравців на полі, вони
Номери і
назви гравців повинні мати на формі номери (від 1 до 13 плюс додаткові номери
для запасних). Ці номери зазвичай залежать від позицій гравців на
полі. Номери відповідають позиціям гравців у їхніх командах. Ці
позиції, що згадуються по імені і номеру, викладені нижче.
Захисники.

Нападаючі.

(1) Фулбек

(8) Проп

(2) Правий крайній трихчвертний

(9) Хукер

(3) Правий центральний тричвертний (10) Нападаючий першого
ряду
(4) Лівий центральний тричвертний
(11) Нападаючий другого
(5) Лівий крайній тричвертний
ряду
(6) Стенд-оф або п'яти-восьмий
(12) Нападаючий другого
ряду
(7) Півзахисник сутички
(13) Вільний нападаючий
Спорядження 4. (а) Забороняється носити будь-яке спорядження, яке може
представляти небезпеку для інших гравців.
гравців
(б) Звичайна форма гравця складається з регбійки яскравого
кольору (з номером гравця), шортів, гетрів яскравого кольору, а
також бутс з шипами.
(в) Дозволяється надівати захисне спорядження за умови, що воно
виконане з м`якого матеріалу.
(г) Судді слід зажадати від гравця, щоб той зняв з себе будь-яке
Небезпечне
спорядження спорядження, яке може вважатися небезпечним. До виконання
цього розпорядження гравцеві забороняється брати подальшу

участь в грі. Для уникнення затягування часу гри небезпечне
спорядження знімається за межами ігрового поля.
Схожі кольори (д) Кольори регбійок команд, що змагаються, мають легко
розрізнятися. Якщо суддя порахує, що колір регбійок обох команд
схожий, він має право зажадати від однієї з них заміни форми у
відповідності до Положення про змагання, в межах яких
проводиться гра.
Шипи

(е) Шипи на бутсах мають бути не менше 8 мм в діаметрі біля
підвалини і, якщо вони зроблені з металу, мати закруглені
підвалини.

ПРИМІТКИ:
Заміни

2. Не можна здійснювати заміну під час розиграшу м'яча після
захвату за винятком того випадку, коли гра була зупинена через
травму гравця. Якщо заміна здійснюється при виконанні удару по
воротах, гравцеві, що вийшов на поле, не дозволяється виконувати
цей удар.

Правила щодо замін гравців, застосовуються також до будь-якого
Ті, хто
запізнилися на гравця, який запізнився на матч, але бажає до нього долучитися.
гру
4.(г) Перед початком гри суддя зобов`язаний перевірити
Перевірка
спорядження спорядження гравців сам або довірити це боковим суддям. Це не
знімає з гравця відповідальность за носіння небезпечних
предметів, таких як: кільця, жорсткі наплічники, металева
окантовка або загострені шипи на бутсах і так далі.
Кольори

4.(д) Перед виходом гравців на поле суддя зобов`язаний перевірити
кольори регбійок команд. Необхідність поміняти форму не може
бути причиною для затримки гри.
Судді слід повідомити комісара матчу про клуб, форма якого за
кольором відрізняється від зареєстрованої, якщо тільки причина
цього не очевидна або не була відома заздалегідь.

5. СПОСІБ ГРИ
Мета

1. Мета гри полягає в тому, щоб приземлити м`яч в заліковому
полі суперника, що називається спробою (дивіться Розділ 6), і
забити м`яч вище за перекладену воріт суперника, що називається
голом (дивіться Розділ 6).

Початок гри

2. У присутності судді капітани двох команд повинні кинути
жереб, переможець якого вибере половину поля. Команда, яка
програла жереб, виконує початковий удар.

Спосіб гри

3. Після початкового удару будь-який гравець, який знаходиться в
грі, може бігти з м`ячем, бити його ногою в будь-якому напрямі,
кидати або відбивати його рукою в будь-якому напрямі за
винятком напряму у бік лінії мертвого м`яча суперника (дивіться
Розділ 10, Гра вперед і Пас вперед).

Захват

4. Гравець, який володіє м`ячем, може бути захвачений
суперником або суперниками. Захват виконується для того, щоб
зупинити гравця з м`ячем, або не дати йому ударити по м`ячу, або
віддати пас партнерові. (Дивіться Розділ 11, Захват).

Блокування
гравця

5. Не можна робити захват або блокувати гравця, який не володіє
м`ячем. (Дивіться Розділ 15).

ПРИМІТКИ:
Відштовхування5. Якщо два гравці біжать до м`яча, їм дозволяється відштовхувати
один одного плечем.
плечем
6. ОЧКИ - СПРОБА І ГОЛ
Цінність

1. Спроба оцінюється чотирма ігровими очками.

Реалізація і
дроп-гол

Гол, забитий з реалізації або із штрафного удару, оцінюється
двома ігровими очками. Дроп-гол (гол, забитий під час гри
ударом з відскоку) оцінюється одним ігровим очком.

Визначення
переможця

2. Матч виграє команда, що набрала більшу кількість ігрових
очок. Якщо обидві команди набрали однакову кількість ігрових
очок або якщо їм не удалося набрати жодного ігрового очка, гра
вважається закінченою внічию.

Як виконується 3. Спроба зараховується, коли:
спроба
(a) гравець приземляє м`яч у заліковому полі суперника за умови,
що при цьому гравець не знаходиться в ауті, або в ауті залікового
поля, або за лінією мертвого м`яча.
(б) гравці протилежних команд одночасно приземляють м`яч в
заліковому полі за умови, що атакуючий гравець не знаходиться
в ауті або в ауті залікового поля, або за лінією мертвого м`яча.
Ковзаюча
спроба

(в) Захвачений гравець гравець за інерцією потрапляє в залікове
поле суперника, де він приземляє м`яч, незважаючи на те, що
м`яч до цього торкнувся ігрового поля, за умови, що гравець не
знаходиться в ауті, або в ауті залікового поля, або за лінією
мертвого м`яча.

Штрафна
спроба

(г) Суддя має право призначити штрафну спробу, якщо, на його
думку, спроба була б зроблена інакше, якби цьому не
перешкодило порушення правил командою, яка захищається.
Штрафна спроба призначається між стійками воріт незалежно від
того, де сталося порушення.

(д) Атакуючий гравець з м`ячем торкається судді, або бокового
Торкання
суддів і інших судді, або глядача в заліковому полі суперника.
осіб
Місце спроби

4. Спроба призначається:
(а) у місці приземлення м`яча згідно пунктів 3(а) і 3(б) вище.
(б) у місці першого пересічення м`ячем лінії воріт і спроби, що
послідувала за цим, згідно пункту 3(в) вище.
(в) між стійками воріт в разі штрафної спроби.
(г) у місці торкання згідно пункту 3 (д) вище.

Суддя - єдиний, 5. Лише суддя має право призначити спробу. Проте, перед
хто наділений ухваленням рішення він може врахувати пораду, дану йому
боковими суддями. Переконавшись, що бокові судді не хочуть
владою
повідомити його про порушення, що сталося раніше, він
зобов'язаний вказати, де призначається спроба.
Гол: як
забивається

6. Гол зараховується, якщо м`яч після удару по ньому ногою
пролітає над перекладеною воріт суперника у напрямку до лінії
мертвого м'яча (при цьому не торкнувшись у польоті жодного
гравця) в будь-якому з наступних випадків:
(а) при ударі із землі після спроби (реалізація), за що
зараховується два очки.
(б) при ударі із землі або з відскоку після призначення
штрафного удару, за що зараховується два очки.
(в) при ударі з відскоку під час гри, виконаного з будь-якого
місця на ігровому полі, за що зараховується одне очко.

З якого місця
виконується
реалізація

7. Удар по воротах після спроби (реалізація) може виконуватися
з будь-якого місця на уявній лінії, проведеній паралельно боковій
лінії на ігровому полі і через точку, в якій була призначена
спроба.

Як виконувати 8. Удар по воротах після призначення штрафного удару може
штрафний удар виконуватися з відмітки або з будь-якої точки на уявній лінії,
проведеної від цієї відмітки у напрямку до власної лінії воріт
того, хто б'є, і паралельній боковій лінії.

Позиції гравців 9. При ударі по воротах після спроби гравці суперника повинні
стояти за межами ігрового поля. Гравці команди, що б`є,
зобов'язані знаходитися позаду м`яча. При ударі по воротах після
призначення штрафного удару гравці команди, що б`є,
зобов`язані знаходитись позаду м`яча, а гравці команди
суперника повинні віддалитися до своєї лінії воріт не менше, ніж
на 10 метрів від точки удару. (Дивіться Розділ 13).
Забороняється Є неприпустимою спроба відволікати увагу гравця, що виконує
удар по воротах.
відволікати
того, хто б`є
Стійки воріт

10. При суддівстві удару по воротах мається на увазі, що висота
стійок воріт нескінченна.

Суддівство
ударів по
воротах

11. При ударі по воротах бокові судді повинні знаходитися ззаду
кожної стійки воріт. Якщо боковий суддя вважає, що гол був
забитий, він повинен підняти свій прапорець над головою. Якщо
удар був невдалим, він повинен помахати прапорцем перед
собою і нижче за талію. Якщо між боковими суддями є
розбіжності, рішення про те, чи був забитий гол, приймає суддя.

ПРИМІТКИ:
Підбір м'яча в
заліковому полі

3. (а) Підбір м`яча не вважається приземленням, і гравець
може підбирати м`яч в заліковому полі суперника для того,
щоб приземлити його у вигіднішій позиції.

М`яч на лінії
воріт

Оскільки лінія воріт належить заліковому полю, приземлення
м`яча на такій лінії вважається спробою. Спроба не
зараховується, якщо м`яч приземляється перед стійками воріт
в ігровому полі

Неправильне
приземлення

Коли атакуючому гравцеві не удається правильно приземлити
м`яч, гра триває до зупинки з якої-небудь іншої причини,
наприклад: гра вперед, м`яч став мертвим і так далі.

Втрата м`яча
після
приземлення

Спроба зараховується, навіть коли гравець, який правильно
приземлив м`яч, не зумів зберегти його.

Суддя, що
запізнився

Судді слід зарахувати спробу, коли він не бачив приземлення
м`яча через те, що знаходився в неправильній позиції лише
після консультації з боковими суддями.

Спроба не може бути зарахована при приземленні м`яча, що
Неможлива
спроба в сутичці знаходиться в сутичці.
Прокладення
дороги через
нападаючих

Гравець може підбирати м`яч, що виходить їз сутички, і
прокладати собі дорогу через власних нападаючих для того,
щоб спробувати зробити спробу.

М`яч, віднесений 6. Якщо м`яч, після того, як він повністю пролетить над
перекладиною воріт, буде віднесений вітром назад, то гол
назад вітром
зараховується.
Гол не
зараховується з
початкового
удару і так далі

6. Гол не зараховується, якщо він був забитий при виконанні
початкового удару, удару від воріт, при розиграші м`яча після
захвату, з вільного удару або з відмітного штрафного.

Місце для удару

8. Суддя повинен добитися, щоб удар по воротах виконувався
з правильного місця, заздалегідь вказавши на нього гравцю,
що б`є. Якщо порада судді була проігнорована тим, хто б`є,
гол не зараховується і удар не повторюється.

Затягування часу У випадку, якщо гравець затягує час при виконанні удару по
воротах, суддя може попередити його або, в надзвичайному
випадку, видалити його з поля на 10 хвилин без права заміни.
Удар по воротах не може бути скасований, проте судді слід
додати додатковий час для компенсації затримки.
9. а) При ударі по воротах партнерові того, що б`є,
Партнери
підтримують м'яч дозволяється підтримувати м`яч, поклавши на нього руку. Це
при необхідності буває необхідно при сильному вітрі або у разі, коли гра
проводиться на надзвичайно жорсткому полі.
Дозволяється
підставка

9. (б) Підставка під м`яч для удару ногою дозволяється при
початкових ударах, перезапуску гри після набору очків і
спроб удару по воротах.

11. Якщо м`яч пролітає біля однієї із стійок воріт, то боковий
Затвердження
рішення бокового суддя, що стоїть ззаду неї, знаходиться в кращій позиції по
відношенню до свого колеги для ухвалення рішення про те,
судді
чи пролетів м`яч зсередини або зовні від стійки. Таким чином
в разі розбіжності рішень бокових суддів слід більш
покладатися на вирішення цього конкретного бокового судді.
Боковому судді не обов'язково стояти непорушно під час
польоту м`яча, Він може переміщатися для того, щоб зайняти
зручнішу позицію за умови, що він весь час добре бачить
м`яч.
Намір пробити по Вважається некоректною поведінка, коли гравець після того,
як капітан його команди вказав на бажання пробити по
воротах
воротах з штрафного удару, навмисно виконує удар в будьяку іншу сторону. Така некоректна поведінка карається
штрафним ударом в бік команди, що зробила це порушення.
Якщо капітан команди проінформував суддю про намір
пробити по воротах із штрафного удару - команда зобов'язана
виконувати удар по воротах.

7. ЧАС ГРИ
Тривалість гри

1. Тривалість гри зазвичай не перевищує вісімдесяти хвилин.

Перерва

Перерва між двома половинами гри дорівнює 5 хвилинам,
проте він може бути збільшений або зменшений. Командам
дозволяється покидати поле.

Зміна сторін

2. У першій половині гри команда захищає одне залікове поле,
а в другій протилежне.

Кінець гри

3. Якщо час будь-якої половини гри закінчується, коли м`яч
знаходиться поза грою, або гравець з м`ячем був захопоплений
суперником і не зводиться на ноги, судді слід негайно дати
свисток про закінчення гри. Якщо час витікає коли м'яч ще
знаходиться у грі, свисток про закінчення гри дається після
виходу м'яча з гри, або після того, як гравець з м'ячем буде
захвачений. Час додається для виконання штрафного удару
або удару по воротах. В цьому випадку гра закінчується, коли
наступний м`яч вийде з гри або буде виконаний захват. Якщо
ж призначається ще один штрафний удар, час знову додається
для виконання удару.

Додатковий час

4. Для компенсації витрат або затягувань часу, що виникають
в ході матчу, додається додатковий час. Призначити
додатковий час може тільки суддя. Суддя повинен повідомити
бокового суддю про додатковий час і делегувати його до
хронометриста.

Відновлення гри
після одержання
гравцем травми

5. а) Суддя має право зупинити гру, коли її продовження
представляє небезпеку для травмованого гравця. Якщо у
момент зупинки гри травмований гравець повинен був
розіграти м`яч після захвату, гра поновлюється з розиграшу
м`яча цим же гравцем.
б) Якщо м'ячем володів травмований гравець і він не здатний
відновити гру, то дозволяється розіграти м'яч іншому гравцеві
цієї ж команди.

ПРИМІТКИ:
Скорочення 1. Час гри може бути зменшено при взаємній згоді обох команд у
тривалості гри випадку, якщо це дозволяється правилами проведення змагань, в
межах яких відбувається гра.
Зміна перерви Клуби, що бажають змінити час перерви, повинні звернутися з
цього питання до комісара матчу, який потім проінструктує
відповідним чином суддю.
За несприятливих погодних умов інколи буває бажано зменшити
час перерви або обійтися без неї.

Використання 3. Для сигналізації про закінчення першої половини гри і всього
хронометристаматчу може використовуватися хронометрист, в цьому випадку
при одержані від хронометриста сигналу, суддя закінчує половину
гри згідно з написаним вище правилом. Хронометрист також може
допомогти судді у визначенні закінчення часу видалення гравця.
Дозвіл на
повторний
удар

Якщо м`яч вибивається в аут зі штрафного удару, команда,
невинна в порушенні правил до призначення штрафного має
здобути з нього максимальну перевагу, для цього вона отримує
право на розиграш вільного удару відповідно до Правила про
штрафний удар. (Дивіться Розділ 13).

Сутичка

Якщо сутичка була призначена і встановлена раніше, ніж час гри
витік, то гра повинна продовжитися, поки гравець у володінні не
буде захвачений або м`яч не вийде з гри.

Підрахунок
часу

Коли здійснена зупинка часу, час має бути знятий в разі пояснень
ігроку/ігрокам.

Сигнал про
додатковий
час

4. При використанні хронометриста суддя повинен сигналізувати
про дозвіл додаткового часу гри. Для цього йому слід підняти
обидві руки вгору, після чого зупинити годинник. Для відновлення
гри годинник включається, коли суддя піднімає одну руку над
головою.

Зменшення
зупинок

5. Судді слід спробувати звести зупинки в грі до мінімуму.
Травмованих гравців необхідно виносити з ігрового поля наскільки
це можливо швидко для того, щоб їм надали допомогу залежно від
серйозності і природи травми. Суддя може дозволити надання
допомоги травмованому гравцеві в межах ігрового поля, але не
більше ніж одній людині, якщо, на його думку, це не зашкодить
грі. Лікар не може класти на землю який-небудь предмет, який
може перешкодити грі, а також виносити на полі який-небудь
жорсткий предмет, який може привести до травми гравця в разі
швидкої зміни напряму гри і можливого в результаті цього
несподіваного зіткнення.

8. ПОЧАТКОВИЙ УДАР ТА УДАР ВІД ВОРІТ
Початковий
удар

1. Початковий удар - це удар із землі, який виконується з центру
середньої лінії поля. Команда, яка програла жереб за право
вибрати половину поля, виконує початковий удар в першій
половині гри. Їх суперники виконують початковий удар в другій
половині гри. Після гола або спроби команда, проти якої були
набрані очки, виконує початковий удар для відновлення гри.

Відновлення
гри з 20 м:

2. Гра поновлюється в центрі 20 - метрової лінії ударом з землі,
якщо:

- ударом з

(а) атакуючий гравець останнім торкнеться м'яча перед тим, як

землі

той вийде з гри за лінію мертвого м'яча або за бокову лінію
залікового поля; виняток становить випадок, коли м`яч
вибивається з штрафного удару (дивіться 3 нижче), або з
початкового удару (дивіться 4(ж) і 6 (Б) нижче).
(б) атакуючий гравець порушить правила в заліковому полі
суперника. В разі умисного порушення правил атакуючим
гравцем в 10 м від лінії воріт в ігровому полі напроти місця
порушення призначається штрафний удар. (Дивіться Розділ 13).
в) гравцеві, що захищається біля його воріт, можна виконувати
удар по м`ячу в будь-якому напрямі, після чого м'яч відразу
вважається таким, що знаходиться в грі.
Гравці суперника зобов'язані віддалитися на 10 м від 20-метрової
лінії; вони не можуть наближатися до м`яча до тих пір, поки не
буде виконаний удар. Гравці команди, що обороняється, до
виконання удару зобов'язані знаходитися ззаду м`яча; будь-яке
умисне порушення однією з команд карається штрафним ударом
в центрі 20- метрової лінії.

3. Якщо після виконання штрафного удару м`яч вийде з гри за
- ударом з
відскоку після лінію мертвого м'яча (не обов'язково удару по воротах), гра
поновлюється в центрі 20-метрової лінії ударом з відскоку.
невдало
пробитого
штрафного
Удар з
відскоку від
лінії воріт

4. Гра поновлюється в центрі воріт ударом з відскоку, якщо:
(а) гравець, що обороняється, останнім торкнеться м`яча перед
тим, як той вийде з гри за лінію мертвого м'яча або за бокову
лінію залікового поля.
(б) гравець, що обороняється, випадково порушить правила в
заліковому полі.
(в) гравець, що обороняється, приземлить м`яч в своєму
заліковому полі.
(г) гравець, що обороняється, з м'ячем буде захвачений в своєму
заліковому полі.
(д) гравець, що обороняється, виб`є м`яч безпосередньо в аут із
свого залікового поля.
(е) гравець, що обороняється, б`є або пасує м`яч в його
заліковому полі і м`яч випадково торкається суперника і
виходить за бокову лінію або за лінію мертвого м'яча.
(ж) м`яч або гравець, що обороняється, з м`ячем торкнеться
судді, або бокового судді, або глядача в заліковому полі.
з) якщо м`яч вийде за лінію мертвого м`яча або за бокову лінію

залікового поля, то виконується початковий удар з центральної
лінії.
і) якщо м`яч після початкового удару вийде за лінію мертвого
м`яча або за бокову лінію залікового поля, торкнувшись перед
цим ігрового поля або залікового поля, але не зачепивши гравця,
що обороняється.
М`яч
спійманий в
заліковому
полі

5. Дивіться параграф 2 цього розділу, гравець торкнеться м`яча
перед тим, як той вийде з гри за лінію мертвого м`яча.

6. Гравець, що виконує початковий удар або удар від воріт,
Порушення,
що караються карається штрафним ударом, якщо він:
штрафним
(а) заступить за відповідну лінію до виконання удару.
ударом:
- гравець, що (б) виб'є м`яч безпосередньо за бокову лінію, бокову лінію
залікового поля або лінію мертвого м`яча.
б`є
(в) виб`є м`яч так, що той пролетить менше десяти метрів вперед
в ігрове поле.
(г) неправильно розіграє м`яч.
- інші гравці

7. Будь-який гравець, за винятком того, що б`є, карається
штрафним ударом, якщо він:
(а) умисно торкнеться м`яча після початкового удару або удару
від воріт, перш ніж той пролетить десять метрів вперед в ігрове
поле.
(б) виявиться попереду свого партнера,
початковий удар або удар від воріт.

який

виконує

(в) виявиться ближче, чим в 10 м від лінії, з якої суперник
виконує початковий удар або удар від воріт.
8. Штрафний удар за будь-яке порушення при початковому ударі
призначається в центрі середньої лінії поля. Штрафний удар за
де
будь-яке порушення при відновленні гри з 20-метрової лінії
призначаються призначається в центрі цієї лінії. Штрафний удар за будь-яке
порушення при ударі від лінії воріт призначається в центрі лінії,
проведеної паралельно лінії воріт і віддаленої від неї на 10 м.
Штрафні –

ПРИМІТКИ:
Дуже поважна 2. Якщо "початковий удар" виконується людиною, яка не бере
участь в грі, то після виконання такого удару м`яч повертається в
персона
центр середньої лінії поля, і гра починається звичайним способом.
Умисне
порушення в

4. (б) Якщо гравець, що обороняється, карається в своєму
власному заліковому полі за умисне порушення правил,

заліковому
полі

штрафний удар призначається в ігровому полі в 10 м від лінії
воріт і напроти того місця, де сталося порушення. (Дивіться
Розділ 13, Параграф 1).

6. (а) При швидкому виконанні початкового удару або удару від
Гравці не
відійшли на 10 воріт можлива ситуація, коли не всі гравці суперника встигнуть
відійти на заззначені десять метрів. Такі гравці мають бути
метрів
покарані штрафним ударом в тому випадку, якщо вони умисне
втручаються в гру. Вони можуть включитися в гру, як тільки м`яч
пролетить 10 м вперед. Якщо втручання в гру було випадковим,
призначається сутичка. Втручання не може розцінюватися як
випадкове, якщо гравець мав можливість відійти на 10 м, але не
відійшов.
(б) Якщо м`яч у польоті зачепить стійку або перекладину воріт,
М`яч
ударяється об покарання не відміняється.
штангу воріт
9. АУТ ТА АУТ ЗАЛІКОВОГО ПОЛЯ
М`яч в ауті

1. М`яч вважається таким, що вийшов в аут, коли він торкається
бокової лінії, землі за боковою лінією, предмету або гравця, що
стоять на боковій лінії або за нею.

Винятком є той випадок, коли захвачений в ігровому полі гравець,
Захвачений
гравець в ауті підіймаючись на ноги, заступає за бокову лінію. В цьому випадку
він повинен розіграти м`яч в ігровому полі.
Стрибаючий
гравець
відбиває м`яч
назад

М`яч вважається таким, що вийшов в аут, якщо гравець стрибає зза бікової лінії і в стрибку торкається цього м`яча. Якщо ж
гравець відштовхується в ігровому полі і в стрибку відбиває назад
м`яч, який вже пересік бокову лінію, то такий м`яч вважається
таким, що не вийшов в аут.

Аут залікового 2. М`яч вважається таким, що вийшов в аут залікового поля, коли
він торкається бокової лінії залікового поля, землі за боковою
поля
лінією залікового поля, предмету або гравця, що стоять на боковій
лінії залікового поля або за нею.
Місце виходу

3. Місцем виходу м`яча в аут або аут залікового поля вважається
таке місце, де м`яч вперше пересік бокову лінію або бокову лінію
залікового поля.

М`яч назад

4. Якщо гравець вибиває м`яч ногою або м`яч відскакує від гравця
у напрямку до лінії мертвого м`яча суперника (це не поширюється
на залікове поле - Розділ 8 № 4 (д)), після чого м`яч виходить
безпосередньо в аут, в тому місці, де м`яч останній раз торкнувся
гравця, призначається сутичка, але не ближче 20 м від бокової
лінії і 10 м від лінії воріт (дивіться Розділ 12).

Аут з
штрафного

5. Якщо м`яч вибивається в аут з штрафного удару, гра
поновлюється вільним ударом в 10 м від бокової лінії і напроти
місця виходу м`яча в аут. (Дивіться Розділ 13.)

Сутичка в 20м 6. Якщо м`яч вийшов в аут інакше, ніж було описано в параграфах
4 і 5 вище, гра поновлюється з побудови сутички в 20 м від
бокової лінії і напроти місця виходу м`яча в аут, але не ближче 10
м від лінії воріт (дивіться Розділ 12).
ПРИМІТКИ:
Гравець - не
"предмет"

1 і 2. Слово "предмет" не стосується до гравця. Наприклад, м`яч не
вважається таким, що вийшов в аут, коли гравець, що володіє
м`ячем в ігровому полі, торкається іншого гравця, який
знаходиться в ауті.

Лінія
мертвого
м`яча поза
грою

Якщо удар зроблений гравцем захисту з-за лінії мертвого м`яча або
бокової лінії, гра поновлюється ударом від воріт.

Кутовий
прапорець в
ауті
залікового
поля

2. Кутовий прапорець, що стоїть на перехресті бокової лінії і лінії
воріт, належить ауту залікового поля. Якщо він був збитий під час
гри, то боковий суддя зобов`язаний поставити його на місце.

Аут з
залікового
поля

3. Із приводу удару в аут із залікового поля дивіться Розділ 8 №4
(д).

10. ГРА ВПЕРЕД ТА ПАС ВПЕРЕД
Умисна

1. За навмисну гру вперед або пас вперед призначається штрафний
удар.

Випадкова

2. Якщо гравець, який випадково зіграв вперед, встигає зловити
м`яч або ударити по м`ячу ногою до того, як той торкнеться землі,
стійки воріт або перекладини воріт, то гра продовжується без
зупинки. Інакше гра зупиняється і формується сутичка, за винятком
випадку, коли використано п`ятий розиграш м`яча.

Блокування 3. Блокування удару дозволяється і не вважається грою вперед.
удару
Напрямок
м`яча

4. Недопустимим є спрямування м`яча вперед.

ПРИМІТКА:

Напрямок
пасу

1. Напрямок пасу визначається відносно гравця, що зробив
передачу м`яча, а не відносно землі. Гравець, який біжить з
м`ячем у напрямку до лінії воріт суперника, може передати м`яч
своєму партнерові, який знаходиться позаду нього. Проте, через
інерцію руху гравця, який кидає, м`яч відносно ігрового поля
полетить вперед. Але оскільки гравець, який пасує, не зробив
передачу м`яча вперед по відношенню до себе, то такий пас не
вважається пасом вперед. Це особливо помітно, коли гравець,
який біжить, робить високий навісний пас.

Сутичка за пас Причиною пасу вперед зазвичай є неправильний розрахунок, а не
умисний намір. Після випадкового порушення гра поновлюється з
вперед
сутички.
Штрафний за
пас вперед

Якщо суддя вважає, що гравець, віддаючи пас вперед,
зобов`язаний був бачити свого партнера, який знаходився
попереду м`яча, то таке порушення розцінюється, як умисний пас
вперед.

М`яч
віднесений
вітром або
відскочив
вперед

Якщо пас відданий правильно, але м`яч відскочив від землі
вперед або був віднесений вперед вітром, то це не вважається
порушенням, і гра продовжується.

Гра вперед за
лінію воріт

Якщо м`яч відлітає від гравця вперед в ігровому полі і потрапляє
за лінію воріт суперника, після чого цей гравець або його партнер
приземляє м`яч, то гра поновлюється з сутички в тому місці, де
сталася гра вперед згідно Розділу 12, правила 10.

11. ЗАХВАТ ГРАВЦЯ І РОЗІГРАШ М'ЯЧА
Захват гравця 1. Гравцеві або гравцям дозволяється робити захват суперника,
що володіє м`ячем. Не можна робити захват або блокувати
з м’ячем
гравця, що не володіє м`ячем.
Коли гравець 2. Гравець з м`ячем зважається захваченим:
захвачений:
торкання землі (а) коли він утримується одним або декількома гравцями
суперника і м`яч або рука, яка тримає м`яч, торкається землі
вертикальний (б) коли він утримується одним або декількома гравцями
суперника таким чином, що не може більш просуватися вперед
захват
або розпоряджатися м`ячем.
підкоряється
захвату

(в) коли він утримується суперником і всім своїм виглядом
показує, що він підкоряється захвату і бажає звільнитися для того,
щоб розіграти м`яч.

рука на
гравцеві, що

(г) коли він лежить з м`ячем на землі і суперник кладе на нього

лежить

руку.

Не можна
пересувати
захваченого
гравця

3. Будь-якому гравцеві забороняється пересувати або намагатися
пересунути захваченого гравця від місця виконання захвату.

Добровільний 4. Гравець з м`ячем не може навмисне і без необхідності
підкорятися захвату, добровільно впавши на землю перед
захват
суперником. Якщо гравець падає на вільний м`яч, він не може
лежати на землі в очікуванні захвату. Якщо у нього є час, він
зобов`язаний звестися на ноги і продовжити гру.
Ковзаючий
захват

5. Якщо захвалений гравець завдяки інерції свого руху ковзається
по землі, захват вважається виконаним в тому місці, де
закінчилося ковзання гравця. (Дивіться Розділ 6, 3(в)).

6. В разі виникнення сумніву при захваті суддя повинен дати
Словесні
інструкції для команду: «продовжуйте гру» або «захвачений».
усунення
сумнівів
Шостий захват 7. Команді, що володіє м`ячем, надається п`ять послідовних
«розиграшів м`яча». Передача м`яча відбувається після виконання
гравцями суперника шостого захвату і за умови, що:
(1) команда захвачена шість разів.
(2) команда, що володіє м`ячем, здійснює випадкове порушення,
при якому призначається сутичка.
(3) гравець затриманий в кінцевій зоні суперника.
(4) м`яч після удару виходить за бічну лінію.
Передача м`яча відбувається в точці шостого захвату або там, де
встановлюється сутичка, - але, в останньому випадку, не ближче
ніж в 20 м від бокової лінії.
Мета розиграшу м`яча не має бути розцінена як мета підрахунку
захватів і спиратиметься на правила, передбачені в параграфі 10
цього Розділу.

«Нульовий
захват»

(б) Там, де відбувається випадкове порушення (гра вперед, пас
вперед) і передача володіння м`ячем суперникові, наступний
захват буде нульовим, не дивлячись на те, що команда, яка
одержала м`яч у володіння, отримала, можливо, територіальну
перевагу.

Втрата
володіння
м`ячем:

8. Захвачений гравець не може навмисно розлучатися з м`ячем,
інакше, ніж вводячи його в гру описаним способом. Якщо після
захвату він випадково втратить м`яч, то гра поновиться з сутички.

Випадкове
порушення

- навмисна
- випадкова
«Обкрадання» 9. Після виконання захвату жоден гравець не може відбирати або
намагатися відібрати м`яч у захваченого гравця.
захваченого
гравця
Негайно
відпустіть
захваченого
гравця

10. Розиграш м`яча виконується наступним способом:

Встаньте на
ноги

(б) захвачений гравець повинен без затримки встати на ноги в
тому місці, де він був захвачений, підняти над землею м'яч на
видиму висоту, обернутися лицем до лінії воріт суперника і
опустити м`яч на землю перед ногою, що спереду.

(а) захвачений гравець має бути негайно звільнений, і його не
можна торкатися до тих пір, поки м`яч не буде введений в гру.

Грайте стопою (в) коли м`яч торкається землі, захвачений гравець або гравець,
що позначає його, повинен відкатити м`яч назад стопою, після
чого він вважається введеним до гри.
Позначаючий
гравець
(«маркер»)

(г) Один гравець суперника може знаходитися безпосередньо
напроти захваленого гравця.

(д) ані захвачений гравець, ані гравець, що позначає його, не
Передчасне
підняття стопи можуть відривати ногу від землі, поки м`яч не буде випущений з
рук.
Діючий
півзахисник

(е) один гравець від кожної команди може стояти позаду свого
партнера, що бере участь в розиграші м`яча. Він зобов'язаний
знаходитися в цій позиції до тих пір, поки м`яч не буде
розіграний. Такий гравець називається «діючим півзахисником».

Відійдіть на
10 м:

(ж) усі гравці, які не беруть участь в розиграші м`яча і не є
діючими півзахисниками, вважаються поза грою, якщо не
встигнуть відійти щонайменше на 10 м назад від свого маркера
або до своєї лінії воріт. Гравці з боку володіння, окрім гравця, що
бере участь у розиграші м`яча і діючого півзахисника, повинні
розташуватися позаду них (гравців, що беруть участь в розиграші
м`яча) або на їх власній лінії воріт.
(з) гравці команди, яка не володіє м`ячем, віддалившись на
відстань, вказану в попередньому параграфі, можуть просуватися
до м`яча після розиграшу. Гравець, що знаходиться в офсайді,
може знову взяти участь у грі, коли отриману ним перевагу буде
загублено.

Необхідна
швидкість

11. Розиграш м`яча повинен виконуватися якнайшвидше. Будьякий гравець, який навмисно затримує введення м`яча до гри, має
бути покараний штрафним ударом.

Захват на лінії 12. Якщо захвачений гравець лежить на лінії воріт або за нею, але
воріт або біля м`яч залишився в ігровому полі, розиграш м`яча виконується з
того місця, де знаходився м`яч. Якщо гравець був захвачений у
неї
вертикальному положенні на лінії воріт, вважається, що він був
захвачений в заліковому полі.
ПРИМІТКИ:
Грубі "кидки"

1. (а) Гравцеві, який робить захват, забороняється
використовувати будь-який вид спеціального "затримання" або
"кидка", які здатні травмувати гравця, а також використовувати
при захваті свої коліна. Дозволяється валити гравця на землю
через витягнуту ногу за умови, що рука здійснить контакт з
суперником раніше, ніж нога.

Захват у повітрі Є порушенням захват гравця противника, що робить спробу
прийому м'яча після удару ногою, поки гравець знаходиться в
повітряному просторі. Той, що ловить м`яч, повинен опинитися
на землі раніше, ніж буде захвачений (Дивіться Розділ 15).
Зрушення
захваченого
гравця

2. (а) Якщо гравці суперника не зуміли зробити ефективний
захват, але намагаються штовхати, тягнути або нести гравця з
м`ячем, партнерам захваченого гравця дозволяється його
підтримувати і використовувати свою вагу для того, щоб
уникнути втрати відстані. Негайно після цього суддя повинен
дати команду "захвачений".
б) Якщо гравець з м'ячем вирвався із захвату до того, як він впав
на землю, такий захват вважається недійсним.

Вирватися з
захвату

Щоб дозволити подальшу гру, суддя має бути упевнений, що
захват було насправді прорвано, інакше гравець, який зробив
захват, дотримуючись спортивного духу гри, негайно звільнить
захваченого гравця, якого він повалив на землю, і буде за це
несправедливо покараний.

Підкорення
захвату

(в) Гравець, який утримується і бажає розіграти м`яч, може
показати, що він підкоряється захвату, приземливши м`яч. Він
має право зробити це для того, щоб уникнути можливості
захвату ще одним суперником.

Другий рух
після захвату

Якщо атакуючому гравецю зроблено захват поблизу лінії воріт,
він має бути покараний штрафним ударом за другий рух з
метою приземлити м`яч за лінією воріт для здійснення спроби.

Якщо атакуючий гравець з м`ячем валиться на землю неподалік
від лінії воріт суперника, і м`яч при цьому не торкається землі,
він може покласти м`яч за лінію воріт, здійснивши спробу. В

цьому випадку захват вважається незавершеним.
4. Якщо гравець, що стоїть напроти захваченого гравця, при
Позначаючий
гравець стрибає розиграші м`яча не намагається боротися за м'яч, що
відкочується по землі, а замість цього стрибає за спину
на м`яч
захваченому гравцю для того, щоб закрити собою розіграний
м`яч, то він вважається винним за виконання добровільного
захвату і має бути покараний штрафним ударом.
Точка
порушення

7. За цим правилом точкою порушення в разі удару ногою за
бокову лінію має бути точка в місці удару по м`ячу.

Сигналізація
про останній
захват

Суддя повинен сигналізувати про виконання п`ятого захвату,
піднявши одну руку з розчепіреними пальцями вгору. При
виконанні шостого захвату дається свисток, для того, щоб дати
сигнал для однієї команди звільнитися від м`яча, а для іншої розіграти м`яч.

Суперник
«торкається
м`яча»

Під висловом "торкається м`яча" мається на увазі навмисна гра
вільним м`ячем будь-якою частиною тіла. Рикошет або відскок
від гравця не вважаються «торканням».

Блокування
удару

Блокування удару вважається торканням.

Відміна рахунку «Торкання» анулює рахунок розиграшам м`яча, а наступний
після нього захват вважається першим з шести.
Втрата
володіння

8. Якщо захвачений гравець втратить м`яч у момент зіткнення з
суперником або землею, гра триває до наступної зупинки з якоїнебудь іншої причини, наприклад, якщо м`яч буде зіграний
вперед. Гравець з м`ячем, який повалений на коліна або на
спину, може як і раніше віддавати пас за умови, що він не
підкорився захвату. Його не слід помилково карати штрафним
ударом, інакше гра в пас на полі може припинитися.

Крадіжка м`яча 9. Дозволяється віднімати м`яч у суперника, який не був
ефективно захвачений. Якщо гравці не намагаються завершити
захват суперника, що володіє м`ячем, а утримують його,
намагаючись відняти м`яч, вони мають бути покарані штрафним
ударом.
Спірне
володіння

10. (а) Якщо виникає сумнів в тому, хто повинен розіграти м`яч
(тобто оспорюється володіння), судді слід назвати команду, що
володіє м`ячем. У випадку, якщо гравець лежить на землі і не
тримає м`яч двома руками, може виникнути сумнів в тому, чи
знаходиться він у стані "володіння" м`ячем. Якщо він притискує
м`яч однією рукою до тіла, це означає, що він знаходиться у
стані "володіння" м`ячем.

Перешкоджання Гравець, який робить захват і опинився на боці захваченого,
зобов'язаний максимально швидко відійти і не заважати

розиграшу

відкочуванню м`яча. Інакше він буде покараний штрафним
ударом.

Підведіться на
ноги

(б) Жодна частина тіла захваченого гравця, окрім його стоп, не
повинна торкаатися землі при розиграші м`яча.

Гравець, який робить захват, і піднімає гравця, що ловить м`яч і
Не піднімати
того, хто ловить ще не торкається землі, має бути оштрафований.
м`яч
Випадкове
відхилення

Коли гравець, який був захвачений, намагається відіграти м`яч
назад, але випадково м`яч відхиляється вперед, призначається
сутичка, невунувата команда має «вільну голову» і право
введення.

Діючий
півзахисник

(е) Два гравці беруть участь в розиграші м`яча. Всі інші гравці
за винятком діючих півзахисників, знаходяться у грі, якщо
віддаляться на відстань не менше 10 м назад від гравців "В" –
див.рисунок. Діючі півзахисники можуть знаходитися
безпосередньо позаду гравців, які розігрують м`яч.

Немає того, хто е) Якщо напроти захваченого гравця не виявиться того, хто
позначає, то м`яч вважається розіграним негайно, як при
позначає
розиграші "вільного удару».
Покарання за
навмисне
порушення

(ж) При швидкому розиграші м`яча не всі гравці встигнуть
віддалитися на належну дистанцію. Вони будуть покарані лише
в разі навмисного втручання у гру.

Випадкове
втручання

Якщо втручання у гру було випадковим, гра поновлюється з
сутички. Проте втручання не може розцінюватися як випадкове,
якщо у гравця була можливість залишити зону, у якій
відбувалася гра.

Гравці у
офсайді
підіймають
руки

Гравець, який розуміє, що знаходиться поза грою і біля м`яча,
повинен підняти обидві руки над головою. Проте, він буде
покараний штрафним ударом, якщо втрутиться в гру, хоча міг
би уникнути цього втручання.

Позначення 10м Суддя зазвичай займає позицію в 10м позаду від гравця, що
позначає захваченого гравця, таким чином показуючи команді
без м`яча, на яку відстань вона повинна віддалитися. Якщо
захват виконуються надзвичайно агресивно або гра ведеться
грубо, суддя може нехтувати позицією в 10м для того, щоб
знаходитися ближче до гравців, що беруть участь в захваті.
Поза грою:
розіграш м`яча

(з) Під час гри будь-який гравець, який знаходиться перед тим,
хто б`є, - є поза грою, і йому не дозволяється просунутися поза
точкою розіграшу, поки м`яч не пішов мимо вбік від гравця.

12. СУТИЧКА
Коли
формується

1. Сутичка формується для відновлення гри там, де гра не
поновлюється з початкового удару, удару від воріт (Розділ 8),
штрафного удару (Розділ 13) або розиграшу м'яча (Розділ 11).

Побудова
сутички

2. Для побудови сутички не більше трьох нападаючих від кожної
команди повинні зчепитися руками і головами і сформувати
чіткий тунель під прямим кутом до бічної лінії. Нападаючий в
центрі першого ряду (хукер) повинен зв'язатися руками поверх
плечей двох підтримуючих нападаючих. Не більше двох
нападаючих другого ряду в кожній команді може влаштуватися
позаду перших рядів відповідних сутичок, зчепившись руками і
помістивши свої голови в два вільні простори між хукером і
нападаючими першого ряду. Вільний нападаючий кожної
команди повинен влаштуватися ззаду нападаючих другого ряду,
помістивши свою голову між ними. Всі нападаючі повинні
стояти так, щоб їх тіло і ноги знаходилися під прямим кутом до
тунеля, а їх спини були горизонтальні. Як тільки м'яч буде
введений в сутичку, жоден інший гравець не може
приєднуватись до неї.

Сутички

Обидва нападаючих стовпа з боку введення м`яча, повинні
тримати спереду ноги зовнішньої сторони, і півзахисник повинен
ввести м`яч в сутичку, використовуючи простір між їх ногами.
Всі гравці повинні залишатися в сутичці, поки м'яч не вийшов з
неї.

Кількість
захисників і
гравців у
сутичці

3. У побудові сутички може брати участь не більше шести
гравців від кожної команди, а коли м'яч знаходиться в сутичці,
не більше семи гравців в кожній команді можуть діяти, як
захисники.

Поштовх

4. Після того, як сутичка була правильно сформована,
нападаючим дозволяється штовхати в ній, але якщо вона
зрушиться на помітну відстань, створюючи перевагу однієї з
команд, до введення в неї м`яча, судді слід призначити нову
сутичку у вихідному місці.

5. (а) При побудові сутички команда проти якої було порушення
«Вільна
має право введення м`яча і «вільну голову» - тобто гравця
голова» і
введення м`яча першого ряду, що стоїть з відкритою головою ближче до свого
півзахисника сутички, що вкочує м`яча, ніж його апонент.
(б) В разі обопільного порушення «вільну голову» і право
введення м`яча має атакуюча команда.
(в) Коли б`ють м`яч на початку або при продовженні гри і м`яч
виходить в аут від суперника, команда, що б`є має право
введення м`яча і «вільну голову» у сутичці.

(г) Коли гравець б`є по м`ячу під час гри зі своєї половини поля
з-за 40-м лінії, і м`яч виходить в аут, торкнувшись землі за 20-м
лінією половини поля противника, команда, яка б`є має право
введення м`яча і «вільну голову» у сутичці.
(д) Коли гравець навмисне б`є або кидає м`яч в суперника і м`яч
виходить в аут, команда гравця, що б`є або кидає, вважатиметься
винуватою і право на введення м`яча і «вільну голову» у сутичці
має команда суперника.
Введення м`яча 6. (а) М`яч вводиться до сутички з боку судді таким чином, що
гравець тримає його горизонтально над землею за два кінці
в сутичку
обома руками і вкочує до сутички землею. М`яч має бути
введений в центр тунеля, сформованого першими рядами
нападаючих.
(б) М`яч не можна вводити до сутички до тих пір, поки вона не
буде правильно сформована.
(в) Не можна затримувати введення м`яча до сутички.
(г) Гравцю, що вводить м`яч до сутички, забороняється робити
фальшивий рух, а після введення м`яча він зобов'язаний негайно
віддалитися за власну групу нападаючих.
Інші гравці
поза сутичкою

7. Усі гравці, які не беруть участь в сутичці (за винятком
півзахисника, що вводить до неї м`яч) займають позиції за
своїми власними нападаючими в п`яти метрах або більше від
останнього нападаючого сутички і повинні залишатися там до
тих пір, поки м`яч не вийде з сутички.

Нападаючі у
сутичці

8. У сутичці дозволяється грати м`ячем лише стопою.
Нападаючим першого ряду забороняється ставити свої ноги в
тунель або піднімати одну ногу до того, як м`яч буде введений в
сутичку, а також відбивати м`яч назад раніше, ніж це зробить
хукер. Хукер може відбивати м`яч будь-якою стопою після того,
як той торкнеться землі в центрі тунеля. Всім нападаючим
сутички дозволяється бити по м`ячу або відкочувати м`яч, який
був відіграний хукером.
Гравцям забороняється навмисне завалювати сутичку або
торкатися землі будь-якою частиною тіла, за винятком стопи.
Гравцям забороняється умисне затримувати правильну побудову
сутички.

М`яч у грі

9. М`яч вважається у грі після того, як з`явиться між
внутрішніми стопами нападаючих другого ряду сутички.
Якщо м`яч вийшов неправильно, і провина за це не може бути
віддана жодній з команд, то сутичку слід повторити.

Місце

10. Зазвичай сутичка формується на місці порушення правил гри.

побудови

Якщо таке порушення сталося ближче 20 м від бокової лінії або
10 м від лінії воріт, сутичка формується в 20 м від бокової лінії і
в 10 м від лінії воріт.

Мандрівна
сутичка

11. Якщо за порушення в сутичці призначається штрафний удар,
а сутичка зрушилася зі своєї позиції, мітка для удару знаходиться
в тому місці, де сутичка була зформована вперше.

Сутичка, що
розвертається

12. Якщо м`яч виходить з сутички правильно, він вважається
таким, що знаходиться в грі, навіть коли сутичка розвертається.
Будь-який нападаючий може відокремитися від сутички для
того, щоб підібрати м`яч або ударити по ньому ногою. Будь-який
захисник може аналогічно грати м`ячем за умови, що до виходу
м`яча він залишався ззаду сутички.

ПРИМІТКИ:
Атакуючий
гравець,
утриманий у
заліковому
полі

1. Якщо атакуючий гравець з м`ячем утримується одним або
декількома гравцями суперника в заліковому полі команди, що
обороняється, і не може приземлити м`яч, то гра поновлюється з
сутички в 10 м від лінії воріт напроти того місця, де гравець був
утриманий. (Дивіться правило 10 цього Розділу).

Вільна рука

2. Суддя зобов`язаний добитися, щоб хукер не входив в сутичку з
вільною рукою.

Виснажена
сутичка

3. Якщо сутичку формує шість нападаючих, побудова 3-2-1
обов`язкова. Якщо число гравців в команді зменшується через
травми, сутичку можна формувати без трьох задніх нападаючих,
тобто використовуючи побудову 3-2-0, 3-1-0 або 3-0-0 (за умови,
що на полі знаходиться не більше семи захисників - дивіться
параграф 3 вище). На полі завжди мають знаходитися
щонайменше три нападаючих, що грають в сутичці.

Нападаючий,
що
відокремився
від сутички

3. Вільний нападаючий (№13) може відокремитися від сутички у
будь-який час за умови, що на полі в його команді діє менше семи
захисників. Якщо м`яч виходить з сутички між ногами
нападаючих другого ряду, вільний нападаючий може відділятися
від сутички і підбирати м`яч.

Поштовх

4. Щоб уникнути непотрібного перестроювання сутички, судді не
слід дозволяти протилежним групам нападаючих входити в
контакт один з одним до тих пір, поки м`яч не буде доступний
для введення в сутичку без затримки.

Команда, що
порушила

5. “Команда, що порушила” - це та команда, яка зупиняє гру
пасом вперед, ударом в аут і так далі. Команда, що була
захченаена в заліковому полі суперника і не здатна приземлити
м`яч, також вважається командою, що "порушила". В результаті

обопільного порушення, команда, що останньою володіла м`ячем,
вважається "невинуватою" командою і має право на введення
м`яча і «вільну голову» у сутичці.
Сторона для
судді

6. (а) Суддя може стояти з будь-якого боку від сутички на
власний розсуд. Краще вибирати відкриту сторону.

Відхід
півзахисника
сутички

(г) Припускаючи, що м`яч був правильно відіграний,
півзахисникові сутички дозволяється підбирати його під час руху
за умови, що він почав рух безпосередньо після введення м`яча в
сутичку. Оскільки півзахисник сутички, який ввів в неї м`яч,
зобов`язаний віддалитися після введення за своїх нападаючих, то
в разі виграшу м`яча командою суперника він матиме дуже
маленький шанс захопити протилежного півзахисника сутички.
Якщо останній був захвачений, суддя зобов'язаний переконатися,
що півзахисник команди, що вводила м`яч, насправді віддалявся
за своїх нападаючих.

Хукери

8. Одне з найбільш поширених порушень в сутичці - це
передчасна спроба відіграшу м`яча хукером. Якщо хукер викинув
ногу передчасно і уникнув покарання, інший хукер спробує
наступного разу зробити аналогічне порушення. Суддям слід
постаратися виявити і покарати першого порушника.

Гра руками у
сутичці

9. Ноги гравців постійно рухаються в сутичці, тому нелегко
визначити момент дійсного "виходу" м`яча з сутички. Якщо
гравець може підібрати м`яч, не залізаючи руками в ноги
нападаючих, то м`яч вважається таким, що "вийшов" з сутички.

Правильна
позиція в
сутичці

10. Група нападаючих, що обороняється, зобов`язана вибирати
правильну позицію при побудові сутички. Протилежна група
нападаючих рухатиметься для формування сутички.

Удар головою Нападаючі першого ряду, які з люттю входять головою при
побудові сутички, повинні бути покарані штрафним ударом.
Правило 40/20 Коли здійснюється удар ногою з-за 40-метрової зони команди і
виходить в аут в 20-метровій зоні суперника торкнувшись землі це закінчується сутичкою команди, що здійснювала удар ногою,
яка також матиме «вільну голову».
13. ШТРАФНИЙ УДАР
Коли
призначається

1. (а) Штрафний удар призначається проти будь-якого гравця,
який винен у некоректній поведінці (Розділ 15) за умови, що це
не йде в збиток невинуватій команді. Відмітка для штрафного
удару, якщо це не обумовлюється інакше, знаходиться на місці
порушення. Якщо некоректна поведінка сталася в ауті, точка
знаходиться в 10 м від бокової лінії в ігровому полі і напроти

того місця, де сталося порушення. В разі блокування гравця
точка знаходиться в тому місці, де м`яч впав на землю або був
спійманий. Якщо м`яч впав на землю або був спійманий в ауті,
то точка знаходиться в 10 м від бокової лінії напроти місця
виходу м`яча в аут. Якщо м`яч у польоті пересік лінію воріт, то
точка знаходиться в ігровому полі в 10 м від лінії воріт. Якщо
порушення здійснене гравцем в своєму власному заліковому
полі (команди, що обороняється), або атакуючим гравцем в
заліковому полі команди-суперника, точка знаходиться в
ігровому полі в 10 м від лінії воріт напроти місця порушення. У
випадку якщо команда, що провинилася, повторно порушить
правила гри, точка для штрафного удару переноситься на 10 м
вперед до лінії воріт цієї команди.
(б) В разі порушення правил командою, що б`є штрафний удар,
сутичка має бути сформована в точці, де він надавався. В разі
порушення командою противника - виконується штрафний удар
навпроти, де порушення сталося - на лінії, паралельній голевій
лінії в 10 м від того місця, де надавався штрафний удар.
Як виконується 2. Гравець може виконати штрафний удар ударом з рук, ударом
з відскоку, або ударом із землі по м`ячу з вказаного суддею
місця або ззаду відмітки на тій же відстані від бокової лінії.
Якщо удар не виконується по воротах (дивіться примітку до №
10, Розділ 6) м`яч можна вибивати в будь-якому напрямі, після
чого він вважається таким, що знаходиться в грі.
Позиція
гравців

3. Гравці команди, що б`є, зобов`язані знаходитися позаду м`яча
у момент удару по ньому. Гравці протилежної команди повинні
відійти до своєї лінії воріт або на 10 м і більше від мітки у
напрямку до своєї лінії воріт. Їм не дозволяється перешкоджати
виконанню удару або відволікати увагу того, хто б'є. Вони
можуть рухатися після виконання удару.

Удар в аут

4. (а) Якщо м`яч вибивається в аут, не торкнувшись будь-якого
іншого гравця, окрім того, що б`є, команда, що виконувала
удар, повинна відновити гру з вільного удару. Гравці суперника
зобов`язані віддалитися на 10 м від місця виходу м`яча в аут або
до своєї лінії воріт.
В разі порушення командою, що б`є, сутичка має бути
сформована в 20 м від бокової лінії там, де надавався вільний
удар, але не ближче, ніж в 10 м від голевої лінії. В разі
порушення командою суперника повинен надаватися штрафний
удар в точці на лінії порушення правил, яка паралельна голевій
лінії в 10 м від того місця, де надавався вільний удар.
4 (б) Якщо м`яч у польоті торкається противника і потім
виходить в аут, має бути сформована сутичка командою, що б`є,
в 20 м від того місця, де м`яч пересік бічну лінію. Ця команда

має «вільну голову» в сутичці і введення м`яча.
Без затримки

5. Гравцям забороняється робити будь-яку дію, яка здатна
затримати виконання штрафного удару.

6. Якщо удар був виконаний неправильно або гравець команди,
Порушення
командою того, що б`є, порушив правила, на точці штрафного удару
формується сутичка.
хто б`є
7. Суддя зобов`язаний пояснити гравцеві, якого він карає,
причину покарання.

Причина
покарання

Покарання за 8. Якщо покарання призначається за порушення атакуючою
командою правил гри у заліковому полі суперника, відмітка
порушення у
заліковому полі штрафного удару знаходиться в 10 м в ігровому полі напроти
місця порушення. За порушення правил гри в своєму
заліковому полі командою, що оборонялася, яке веде до
призначення штрафного удару, відмітка знаходиться в ігровому
полі в 10 м від лінії воріт напроти місця порушення. За грубу
гру проти гравця, який виконує спробу, призначається штрафна
спроба (Дивіться Правило 9).
Порушення
проти гравця,
який виконує
спробу

9. Якщо гравець, який обороняється, грубо грає проти
суперника, який торкається м`ячем землі для здійснення
спроби, призначається штрафний удар по воротах навпроти
стійок воріт після виконання реалізації спроби. Після цього
удару м`яч вважається мертвим, і гра поновлюється з середньої
лінії поля. Це правило застосовується до періоду часу, в
перебігу якого м`яч приземляється для здійснення спроби, і не
поширюється на будь-яке подальше порушення.

Дроп-гол, груба 10 (а) Якщо гравець грубо грає проти суперника, який виконує
гра проти того, удар по воротах з відскоку, штрафний удар призначається
навпроти стійок воріт.
хто б`є
(б) Якщо удар з відскоку по воротах був успішним, наступний
удар по воротах виконується з штрафного удару навпроти
стійок воріт, після чого гра поновлюється з центру середньої
лінії поля, незалежно від результата останнього удару.
(в) Якщо удар з відскоку був точним, штрафний удар може
виконуватися будь-яким способом, який передбачається
Правилами, і гра поновлюється залежно від результату удару.

ПРИМІТКИ:
Перевага

1. Судді слід продовжити гру, якщо перевага, яку отримала
невинувата команда, була очевидною. Це, проте, не означає, що
гравець, що порушив, не може бути в подальшому покараний.

Штрафний удар за порушення в сутичці дає невинуватій команді
більшу перевагу, ніж продовження гри.
Відмітний
штрафний

1. За некоректну поведінку в сутичці, якщо воно не виразилося в
грубій грі або у використанні непристойних лайок, судді слід
призначити відмітний штрафний, який відрізняється від штрафного
удару лише тим, що з нього не може бути забитий гол. Відмітний
штрафний застосовується до всіх гравців, що навіть не беруть участь
в сутичці, вони караються в місці порушення Правил гри. Повний
штрафний призначається за порушення, яке сталося перед
правильним формуванням сутички.

Відмітка

2. Оскільки відмітку важко позначити на землі, гравець, який
вибиває м'яч з рук або з відскоку, може трохи відхилитися від неї.
Це вирішується за умови, що команда, що б`є, не отримала переваги.
Той, хто б`є, може сам підібрати м`яч після виконання удару. Якщо
гравець відносить м`яч назад від відмітки для виконання удару по
воротах, первинна відмітка анулюється, а в тому місці, звідки по
м`ячу буде виконаний удар, призначається нова відмітка і суперники
можуть просунутися вперед на відстань 10 м від неї.

10 метрів

3.і 4. Якщо той, хто б`є, виконує штрафний удар або подальший за
ним вільний удар швидко, так що не всі гравці суперника встигнуть
відійти на встановлену відстань 10 м. Вони мають бути покарані
лише якщо стануть перешкоджати грі. Цим гравцям дозволяється
включитися в гру, коли будь-яка перевага, досягнута ними, була
втрачена. Боковий суддя повинен діяти як орієнтир для команди,
протилежної тій, що б`є, займаючи позицію в 10 м від точки. (Розділ
16, правило 17.)

Вільний
удар
(другий
удар)

4. М`яч можна вибивати в будь-якому напрямі будь-яким способом
при введенні його в гру після виходу в аут, і той, хто б`є, сам може
підбирати м`яч після виконання удару.

4. Гра поновлюється ударом від воріт з 20 м, якщо м`яч стає мертвим
Мертвий
після виконання штрафного удару (Розділ 8, правило 3).
м`яч із
штрафного
удару
5. Після призначення штрафного удару суддя зобов`язаний
Відмова
поступитися добитися, щоб гравець суперника не затримував м`яч, а також не
вибивав його і не відкидав його навмисно від місця удару.
м`ячем
Штрафна
спроба

9. За порушення Правил гри командою, що обороняється, в своєму
заліковому полі може бути призначена штрафна спроба залежно від
серйозності цього порушення. (Дивіться Розділ 6, правило 3(г)).

14. ОФСАЙД

Коли є
офсайд

1. Гравець вважається в офсайді, коли він знаходиться попереду
партнера по команді, який володіє м`ячем, торкається м`яча або б`є
по м`ячу ногою. Це правило не поширюється на гравця, який
знаходиться в своєму заліковому полі.

Поза грою

2. Гравцеві в офсайді забороняється брати участь у грі або
намагатися будь-яким способом впливати на хід гри. Йому
забороняється наближатися ближче 10 м до суперника, який чекає
м`яча, а також він зобов`язаний негайно віддалитися на 10 м від
будь-якого гравця суперника, який першим заволодіє м`ячем.

Введення
гравця до
гри

3. Гравець, який знаходиться в офсайді, може бути введений до гри,
якщо:
(а) суперник просунеться з м`ячем на 10 м або більше.
(б) суперник торкнеться м`яча, але не збереже його.
(в) партнер по команді, що володіє м`ячем, виявиться попереду
нього.
(г) партнер по команді ударить по м`ячу ногою і займе позицію
перед ним в ігровому полі.
(д) він відійде назад за свого партнера по команді, що володіє
м`ячем, або за те місце, в якому його партнер по команді останній
раз торкнувся м`яча.

ПРИМІТКИ:
Той, хто ловить,
просить про
офсайд

1. Гравець, який ловить м`яч біля суперника, що знаходиться
в офсайді, може не змінювати свій маршрут, щоб втручання
цього суперника в гру виявилося неминучим. Він може
продовжувати первинний рух, і покластися на суддю, який
покарає гравця в офсайді, якщо останній втрутиться в гру.
Якщо той, хто ловить, навмисно і без потреби біжить на
гравця в офсайді, то гра має бути продовжена.

Випадковий
офсайд

Якщо суддя вважає, що втручання в гру гравця в офсайді було
випадковим, призначається сутичка.

Перешкоди для
того, хто ловить

2. Якщо гравець не відходить із зони ближче 10 м від
суперника, який чекаэ м`яч після удару по ньому ногою, то
він вважається таким, що заважає або намагається
перешкодити гравцю, який ловить і має бути покараний.
Виключення може складати лише той випадок, коли
невинувата команда отримала негайну перевагу.

"Поза грою" у
стандартних
положеннях

Гравці, які знаходяться поза грою при розиграші м`яча (Розділ
11), сутичці (Розділ 12), початковому ударі або ударі від воріт
(Розділ 8), або при штрафному ударі (Розділ 13) не вводяться
в гру описаним в параграфі 3 способом. (Дивиться відповідні

розділи.)
Набігання гравців
з офсайду після
удару у відкритій
грі

Будь-якому гравцеві, який знаходиться перед тим, хто б`є, не
дозволяється просуватися вперед, поки м`яч не пролетить
мимо нього. Це правило затримує рух набігаючих гравців
команди, що б`є, в спробі оточити того, хто приймає м`яч.

Приклади офсайду 3(д) Гравець «А» б`є по м`ячу, а його суперник «В»
для гравця після намагається зловити цей м`яч. Він упускає м`яч, який
відкочується за нього. Його партнер «С», який спочатку
ловлі м`яча
знаходився попереду нього, повертається назад, щоб
підібрати м`яч. В цьому випадку він виявляється позаду того
місця, в якому «В» зіграв м`ячем (воно позначається лінією
Х), а це означає, що він не знаходиться в офсайді.

Гравець «А» ударив по м`ячу ногою, а гравець протилежної
команди «В» у момент лову не утримав його, внаслідок чого
м`яч відскочив від рук «В» вперед. Якщо після цього м`ячем
спробує грати гравець «С», то він має бути покараний за
положення в офсайді. Проте, якщо гравець «В» виявиться
попереду м`яча раніше, ніж «С» торкнеться його, то судді слід
призначити сутичку за гру вперед.

15. НЕКОРЕКТНА ПОВЕДІНКА ГРАВЦЯ
Визначення
некоректної
поведінки

1. Гравець вважається винним за некоректну поведінку, якщо:
(а) навмисно зробить підніжку, ударить ногою або рукою
іншого гравця.
(б) при виконанні захвату зупинить суперника за голову.
(в) впаде колінами на суперника, який лежить на землі.
(г) використовує будь-який небезпечний кидок при виконанні
захвату.
(д) навмисно порушить Правила гри.

е) використовує грубу або нелітературну мову.
(ж) обговорюватиме вирішення судді або бокового судді.
(з) повернеться на ігрове поле після тимчасового видалення, що
було до цього, без дозволу судді або бокового судді.
(и) поводитиметься будь-яким чином несумісним з
справедливості гри.

духом

(к) навмисно виконає блокування суперника, який не володіє
м`ячем.
ПРИМІТКИ:
Порушники
правил

1. (д) При застосуванні остаточного покарання до гравця, який
повторно порушує Правила в "специфічній" позиції (наприклад
хукер або півзахисник сутички), судді слід проінформувати
капітана цього гравця про своє рішення.

Небезпечний
кидок

(е) Якщо при будь-якому захваті або контакті з противником,
гравець піднятий і є вірогідність того, що першою частиною
його тіла, яка торкнеться землі, буде його голова або шия
(“небезпечне положення”), то цей захват або контакт
вважатиметься небезпечним кидком; якщо захват здійснюється
з розумною обережністю і можна уникнути небезпечного
положення, його можна не вважати небезпечною грою.

Поясніть причину (ж) Гравець може запитати суддю про причину призначення
штрафного удару за умови, що він зробить це шановливо.
покарання
Затримка
поновлення гри

(и) Навмисна затримка відновлення гри від голевої лінії, 20-ти
метрової лінії або центральній лінії є поганою поведінкою
гравця відповідно до цього правила.

Блокування
гравця після
удару

(к) Найбільш поширено блокування гравця, який б`є по м`ячу
ногою, а потім захоплюється або затримується суперником.
Проте, не можна вимагати від того, хто робить захват, затримки
у виконанні захвату, тому, що гравець з м`ячем може і не
ударити по м`ячу. Відповідальність за блокування лежить на
тому, хто б`є, - він зобов`язаний ударити по м`ячу до того, як
його суперник виконає захват.
Гравець з м`ячем затримався з ударом, внаслідок чого той
гравець, що робить захват, встиг стрибнути на нього. В цьому
випадку гравець, який здійснює захват, не карається.
Удар по м`ячу був завданий раніше, ніж суперник пішов на
захват. Такий гравець має бути покараний штрафним ударом
за блокування того, хто пробив.

Блокування при
передачі м`яча

Інколи блокування можливе при передачі м`яча, наприклад:
- гравцеві 4 після передачі м`яча дозволяється уповільнити рух,
щоб мати можливість прийняти зворотний пас від партнера 5.
Він зобов`язаний "поступитися дорогою" гравцям суперника,
які біжать поперек поля і попереду нього у напрямку до гравця
5, проте він не вважається винним за блокування гравців
суперника, що біжать позаду нього.
- гравець 4 віддає пас партнерові 5, але продовжує бігти
попереду нього, заважаючи суперникам, які біжать поперек
поля для захвату. Гравець 4 має бути покараний штрафним
ударом.

Випадкове
блокування

Блокування буває активним, пасивним або випадковим.
Пасивне блокування відбувається, коли гравець затримує
суперника, умисне залишаючись на його дорозі, хоча він мав
можливість відійти убік. Виявившись в такому положенні і
відчуваючи, що будь-який рух може посилити ситуацію, він
повинен підняти свої руки над головою і таким чином показати
судді, що він не приймає участі в грі.
Приклади
випадкового
блокування
при
тактичних
переміщеннях показані нижче. Там, де випадкове блокування
незаконно впливає на гру, гра має бути зупинена і відновлена
сутичкою. Якщо ж хід гри не порушується, гру не слід
зупиняти.

Рух "Ножиці"

Гравець 3, що володіє м`ячем, змінює напрям руху у бік
крайнього, відводячи з собою свого протилежного номера,
гравця 4, і витягуючи на себе суперника 5.
Його партнер 2 біжить поперек поля і, коли виявляється позаду
нього, отримує пас. Після передачі м`яча інерція гравця занесе
його по напряму, в якому він біг. Досить легко прослідити, що
він може зіткнутися з гравцем суперника 5. Несправедливо
карати його за умисне блокування штрафним ударом, крім
того, сутичка за випадкове блокування може бути призначена,
лише якщо він дійсно перешкодив гравцеві 5 виконати захват
гравця 2.

"Фальшивий
пас"

Гравець 3 володіє м`ячем. Він змінює напрям руху у бік
крайнього. Цього разу він робить фальшивий пас партнерові 2,
виконує крок убік вліво і убігає в поле. Гравець 2, чекаючи
прийому м`яча і дивлячись на нього, рухається за інерцією
вперед. Він може легко зіткнутися з гравцем 5 і ненавмисне
сблокувати його. В цьому випадку гру слід продовжити, а

сутичка може бути призначена, лише якщо гравцеві 5 дійсно
перешкодили виконати захват.

Забороняється блокувати будь-якого гравця суперника, що не
володіє м`ячем, навіть якщо він знаходиться в офсайді, або
- гравця в офсайді якщо він намагається дістатися до м`яча після гри вперед або
- після гри вперед пасу вперед.
Блокування

Гравцеь з м`ячем
не може
блокувати

Гравець, який володіє м`ячем, не може бути винним за
блокування. Йому дозволяється використовувати стійки воріт
для того, щоб уникнути захвату, ховатися за своїх власних
гравців, а також прокладати собі дорогу через власних
нападаючих.

16. ОБОВ’ЯЗКИ СУДДІ ТА БОКОВИХ СУДДІВ
Один суддя. Два 1. На кожен матч призначається один суддя і два бокових судді.
Вони можуть вибиратися по взаємній згоді граючих команд.
бокових судді
Насаджувати
законність

2. Суддя зобов'язаний керуватися Правилами гри і може
накладати покарання за будь-яке навмисне порушення Правил.
Він є єдиною людиною на полі, яка може виносити ухвали по
тому, що відбувається в грі, за винятком того, що відноситься до
ауту і ауту залікового поля (дивіться параграф 11 нижче).

Записувати
рахунок гри

3. Суддя зобов`язаний записувати спроби і голи під час матчу.

Хронометрист

3. Суддя є єдиним хронометристом за винятком того випадку, де
цей обов`язок був переданий іншій людині. (Дивіться Розділ 7.)

Право зупиняти 4. Суддя може, на свій розсуд, тимчасово відкласти або не
закінчити гру через погані погодні умови, незаконне втручання
гру
глядачів, некоректної поведінки гравців або з будь-якої іншої
причини, яка, на його думку, виводить з-під його контролю гру.
Дозвіл увійти до 5. Ніхто, за винятком гравців, не може виходити в межі ігрової
зони без дозволу центрального судді.
ігрової зони
Гравці заміни виходять на ігрове поле з дозволу бокового судді.
Право вилучити 6. В разі некоректної поведінки гравця суддя повинен, на свій
розсуд, попередити, тимчасово вилучити з поля на п`ять або
з поля
десять хвилин, або до кінця гри того, хто порушив.

Вилучений гравець може вступити в гру через бокового суддю,
не чекаючи зупинки гри.
Контроль за
гравцями

7. Гравці знаходяться під контролем судді з того часу, як вони
вийшли на поле, і до того часу, як вони пішли з нього.

Коли давати
свисток

8.1. Суддя зобов`язаний носити свисток, в який він повинен
свистіти для того, щоб почати або зупинити кожну половину гри.
За винятком цих випадків свисток тимчасово зупиняє гру. Суддя
повинен давати свисток, коли:
(а) виконується спроба або гол.
(б) м`яч виходить з гри.
(в) поновлюється гра, наприклад, сутичка.
(г) порушуються Правила гри, за винятком того випадку, коли
зупинка гри стане перевагою для тієї, команди, яка порушила
Правила.
(д) на гру чиниться незаконна дія через те, що м`яч або гравець з
м`ячем входять в контакт з суддею, боковим суддею або з будьякою людиною, яка не бере участі в матчі, або з будь-яким
предметом, що не повинен знаходитися на ігровому полі.
(е) відбувається не передбачене в цих Правилах порушення,
внаслідок чого одна команда отримує несправедливу перевагу.
(ж) необхідна зупинка гри для того, щоб застосувати Правила
або за якою-небудь іншою причиною.

Зміна рішення

9. Якщо суддя приймає рішення по факту, йому не слід згодом
змінювати його, проте він може анулювати будь-яке прийняте
рішення, якщо боковий суддя докладає йому додаткові факти, які
він не помітив.

Згода з боковим
суддєю

10. Суддя повинен прийняти рішення нейтрального бокового
судді, що стосується ауту і ауту залікового поля та ударів по
воротах.

Боковий суддя

11. Бокові судді повинні знаходитися в ауті з різних сторін і
недалеко від ігрового поля за виключенням:
(а) суддівства ударів по воротах (дивіться Розділ 6) та
(б) доповіді про некоректну поведінку гравця, яку не помітив
суддя.

Прапорець

12. Кожен боковий суддя
суддівський прапорець.

зобов`язаний

мати

Позначення аута 13. Боковий суддя зобов`язаний вказувати, коли

при

собі

і де м`яч

вийшов в аут, піднімаючи свій прапорець і стоячи напроти місця
виходу м`яча в аут. Виняток становить випадок "м`яча назад"
(дивіться Розділ 9, параграф 4), коли боковий суддя зобов`язаний
вказати, що поле не було відігране, для цього він повинен
помахати прапорцем над головою, підкреслюючи рух у напрямі
лінії воріт того, хто б`є.
Позначення аута 14. Коли м`яч виходить в аут залікового поля, боковий суддя
залікового поля повинен помахати прапорцем над головою, і потім вказати ним у
напрямі стійок воріт, якщо м`яча останнім торкнувся гравець, що
обороняється, або у напрямі 20 м лінії, якщо м`яча останнім
торкнувся атакуючий гравець.
Суддівство
ударів по
воротах

15. Бокові судді зобов`язані допомагати судді при суддівстві
ударів по воротах. (Дивіться Розділ 6, параграф 10.)

Позначення 10 м 16. При виконанні штрафного удару ближній боковий суддя
повинен зайняти позицію на боковій лінії і в 10 м від відмітки,
щоб діяти, як орієнтир для команди, що відходить на цю
відстань. Якщо будь-який гравець не віддалиться на 10 м, йому
слід помахати прапорцем горизонтально.
Офіційне
розслідування

17. У випадках, коли пов`язані з матчем обставини можуть стати
предметом офіційного розслідування, суддя і бокові судді
зобов'язані доповісти по суті питання особі, яка проводить
розслідування, і їм слід утримуватися від вираження критики або
коментарів через інші канали.

ПРИМІТКИ:
Суддя отримав
травму

1. Коли суддя не здатний виконувати свої обов`язки, він повинен
призначити собі заміну, переважно нейтрального бокового
суддю. Якщо суддя не здатний призначити заміну, капітани
команд повинні вибрати суддю по взаємній згоді. Інакше
контроль за грою віддається боковому судді з більшим досвідом.
Якщо травма, отримана суддею, робить його нездатним дати
свисток для того, щоб зупинити гру, гра вважається зупиненою у
момент здобуття суддею травми.

Консультація з 2. Перед ухваленням рішення суддя може отримати консультацію
боковим суддєю у будь-якого бокового судді.
5. Тимчасово вилучений з поля гравець перед поверненням на
Гравець
повертається до ігрове поле забов`язаний проінформувати про це найближчого
ігорового поля бокового суддю.
Попередження

6. Попередження може даватися всій команді відразу. В цьому
випадку вважається, що кожен гравець отримав персональне
попередження. Даючи остаточне попередження, суддя
зобов`язаний записати суть і час порушення і посилатися на

нього, якщо згодом гравець буде вилучений з поля.
Тимчасове
вилучення

6. Право тимчасового вилучення не може заохочувати суддю до
поблажливості відносно того гравця, який здійснив некоректну
поведінку, що заслуговує на вилучення до кінця матчу.

Закінчення
тимчасового
вилучення

6. Тимчасово вилучений гравець може повернутися на ігрове
поле, отримавши на це дозвіл судді. Для контролю за часом
вилучення суддя може користуватися послугами хронометриста,
якщо такий призначається, або ж визначати його самостійно.
Тривалість тимчасового вилучення постійна і дорівнює п`яти або
десяти хвилинам, що вирішує центральний суддя відносно рівня
порушення.

Гравець,
вилучений до
кінця матчу

6. Гравець, вилучений до кінця матчу, не може брати подальшу
участь у грі, а також йому не дозволяється займати позицію біля
ігрової зони, де його присутність здатна спровокувати інциденти.

Зміна позиції
гравця

6. При попереджнні гравця, який постійно порушує Правила гри,
судді слід запропонувати капітанові команди цього гравця
поміняти його позицію в команді.

Ігрова зона

7. Якщо обгороджування на стадіоні відсутнє, зона контролю
знаходиться в природних межах поля, в якому розташована
ігрова зона.

Приставання до 7. Якщо будь-яка людина під час гри або після неї атакує або
дошкуляє судді або боковому судді, то суддя зобов'язаний надати
судді
в організацію, яка проводить матч, доповідь про інцидент, що
стався.
Випадковий
свисток

8. Гра повинна зупинитися, навіть, якщо свисток був здійснений
випадково; тоді гра повторно починається з сутички в місці, де
м`яч був останній раз фіксований гравцем в ігровому полі, перш
ніж був зроблений свисток, і його команді будуть надана «вільна
голова» і введення м`яча у сутичку.

Застосування
переваги

9. Перевага застосовується до всіх фаз гри. Проте, якщо команда
порушує Правила в сильній тактичній позиції, перевага надається
невинуватій команді лише в тому випадку, якщо вона отримає
негайне володіння м`ячем.
Суддя є єдиною людиною на полі, яка може визначити перевагу,
будь воно тактичним або територіальним. Порушення не
"нейтралізується", якщо м`яч лише торкнувся суперника або
суперник торкнувся м`яча. Суперник повинен мати можливість
отримати перевагу раніше, ніж буде дозволено продовження гри.
Вживання правила переваги не позбавляє суддю можливості
згодом покарати винного гравця. Якщо суддя бачить порушення,
але відчуває, що невинувата команда може отримати перевагу,
він повинен підняти руку для сигналізації порушення і

продовжувати тримати її до тих пір, поки він не вирішить, що:
1) гру слід продовжувати, або
2) гру необхідно зупинити через первинне порушення.
Порушення
атакуючою
командою

Якщо команда порушить правила, знаходячись в сильній
атакуючій територіальній або тактичній позиції, судді краще
негайно зупинити гру. Вільний м`яч не може вважатися
перевагою для команди в слабкій оборонній позиції. Вживання
правила переваги не позбавляє суддю влади згодом покарати
винного гравця.

Призначення
спроби

9. Описані в цьому Правилі обставини не виникнуть при
виконанні спроби, якщо суддя перш ніж зарахувати спробу,
погляне на обох бокових суддів.

Боковий суддя
контролюється
центральним
суддєю

10. Боковий суддя весь час знаходиться під контролем
центрального судді і може бути усунений від виконання своїх
обов`язків і замінений, якщо, на думку судді, його не можна далі
розцінювати, як нейтрального. В цьому випадку будь-яке
рішення, прийняте боковим суддею і що з'явилося причиною
його відсторонення, може бути проігнороване. Про будь-яку
некоректну поведінку бокового судді
центральний суддя
повинен доповісти відповідальному представникові Федерації
Регбіліг.

Швидко
доповідайте про
некорректну
поведінку

11. (б) Якщо боковий суддя має намір повідомити про некоректну
поведінку гравця, він повинен щонайшвидше привернути до себе
увагу судді, щоб зупинити цим непотрібне продовження гри. Він
може використовувати свій прапорець для позначення місця
порушення, і, якщо це необхідно, вибігти в ігрове поле. Будьякий подальший за цим штрафний удар призначається в тому
місці, де сталося порушення, а не там, де гра була зупинена.

Не повинно бути 12. Боковий суддя не має права незаконно втручатися в
управління грою, доповідаючи судді про інциденти, які той,
незаконного
очевидно, бачив.
втручання
М`яч, що
повернувся до
ігрового поля

13. Бковому судді не слід негайно піднімати прапорець, коли
м`яч у польоті пересікає бокову лінію і якщо є можливість того,
що він повернеться або буде віднесений вітром назад в ігрове
поле. Якщо м`яч падає на землю в ігровому полі, гра не
зупиняється.

Спірні рішення 15. Якщо яке-небудь вирішення судді здається спірним, суддя
може пояснити причини ухвалення такого рішення для того, щоб
уникнути непотрібного нерозуміння або заперечування.
17. СИГНАЛИ СУДДІ

Сигналізувати про
зміст порушення

1. При ухваленні рішення судді слід, де це можливо,
вказати причину свого рішення, зробивши відповідний
сигнал.

Указувати як гра
відновлюється

2. Якщо суддя має намір тимчасово зупинити гру, він
повинен після свистка пояснити причину зупинки, вказати
на гравця, що порушив правила, і потім дати сигнал, як гра
буде відновлена.

Приклад

Наприклад, якщо півзахисник сутички закидає м`яч в свою
сутичку, суддя:
(1) дає свисток і вказує, що півзахисник сутички ввів м`яч
неправильно,
(2) пояснює, які правила порушив півзахисник сутички, і
потім
(3) сигналізує, що призначається штрафний удар.
Суддя може з користю повторити сигнал, що пояснює
причину порушення, щоб зменшити необхідність усного
пояснення гравцям. Це особливо застосовується до
порушень в сутичці, де деякі нападаючі можуть
пропустити перший сигнал через те, що їхні голови були
опущені в сутичку.

Сигнали для
відновлення гри

3. Сигнали, які повинні даватися суддею, приведені нижче.

СУТИЧКА. Руки зігнуті, долоні звернені одна до одної на
висоті плечей, пальці сполучені і трохи зігнуті. Зведіть
кінчики пальців з невеликим рухом вниз і потім вкажіть на
команду, якою дається «вільна голова» і введення м`яча.

ШТРАФНИЙ УДАР. Оберніться лицем до невинної
команди і витягніть праву руку вперед так, щоб кисть була
трохи вища, ніж плече, а долоня знаходилася під прямим
кутом до землі.

ВІДМІТНИЙ ШТРАФНИЙ УДАР. Підніміть руку також,
як для звичайного штрафного удару, потім підніміть її у
вертикальну позицію. Виконаєте цей рух двічі так, щоб
весь рух був послідовним і переконливим.
УДАР ВІД ВОРІТ. Вкажіть на місце, з якого має бути
виконаний удар з відскоку.

Ігрові очки
СПРОБА. Вкажіть на те місце, де спроба призначається.
Проінструктуйте бокового суддю, щоб він стояв
тимчасово на цій точці, як орієнтир для гравця, який
виконуватиме удар по воротах.

ШТРАФНА СПРОБА. Вкажіть на центральну точку між
стійками воріт і тимчасово займіть там позицію, як
орієнтир для того, хто б`є.
ВОСЬМИ-ОЧКОВА
СПРОБА.
Цей
термін
використовується для позначення, що за грубу гру проти
гравця, що зробив спробу, призначається штрафний удар.
Проінструктуйте бокового суддю, щоб він зайняв місце
перед стійками воріт в 10 м від лінії воріт перед тим, як
віддалитися за стійку воріт для суддівства реалізації.
ГОЛ. Підніміть руку над головою.

Сигнали, які даються,
коли гра не обов`язково
зупиняється
СПРОБА НЕ ЗАРАХОВАНА. Змахніть руками упоперек і
перед тілом нижче за талію, щоб долоні дивилися вниз.

ПРОДОВЖУВАТИ ГРУ. Змахніть руками упоперек і
перед тілом на висоті грудей, щоб долоні дивилися у
зворотний бік від грудей.

СТОСУЄТЬСЯ М`ЯЧА У ПОЛЬОТІ. Підніміть одну руку
над головою, і потім постукайте кінчиками пальців по
пальцях на іншій руці.

РАХУНОК ЗАХВАТІВ АНУЛЮВАНИЙ, Підніміть стислу
в кулак руку над головою і помахайте нею з одного боку в
інший.

"УТРИМАНИЙ" ГРАВЕЦЬ І РОЗИГРАШ М`ЯЧА.
Вкажіть, що гравці, які не беруть участі у розиграші м`яча,
зобов`язані віддалитися; для цього зробіть сигнал на
висоті грудей, аналогічний брасу в плаванні.

Сигнали, що вказують
на порушения
1. ГРА ВПЕРЕД. Кисті перед тілом, нижче за талію, трохи
розставлені, долоні обернені вперед, пальці вказують на
землю, зробіть два або три рухи вперед кистями.

2. ПАС ВПЕРЕД. Зробіть рух вперед витягнутою рукою,
вказуючи напрям польоту м`яча.

3. ПІВЗАХИСНИК СУТИЧКИ ВКИДУЄ М`ЯЧ ПІД НОГИ
СВОЇХ ГРАВЦІВ. Руками повторіть дію півзахисника
сутички, який вводив в неї м`яч. Підкресліть кут, з яким

він кидав м`яч.
4. "ФАЛЬШИВИЙ РУХ" ПІВЗАХИСНИКА СУТИЧКИ.
Повторіть дію півзахисника сутички, але підкресліть
зворотний рух кистей.
5. ПІВЗАХИСНИК СУТИЧКИ НЕ ВІДІЙШОВ. Зробіть
кистю рух показуючий напрям, в якому півзахисник
сутички повинен був рухатися.
6. ПІВЗАХИСНИК СУТИЧКИ КИДАЄ М`ЯЧ ВГОРУ В
СУТИЧКУ. Повторіть дію півзахисника сутички,
підкресливши рух кистей вгору.
7. ХУКЕР Б`Є ПЕРЕДЧАСНО. Підніміть над землею
перед тілом витягнуту ногу.
8. ХУКЕР ГРУПУЄТЬСЯ В СУТИЧЦІ З ВІЛЬНОЮ
РУКОЮ. Підніміть одну руку убік, зігнуту в лікті, так,
щоб кисть повисла вниз.
9. СТОВП ВІДІГРАЄ М`ЯЧ. Підніміть витягнуту ногу над
землею убік від тіла.
10. ГРА РУКОЮ В СУТИЧЦІ. Зробіть черпаючий рух
кистю назад.
11. ЗАВАЛ СУТИЧКИ. Зробіть піднімаючий рух кистю.
12. БІЛЬШЕ СЕМИ ЗАХИСНИКІВ. Вкажіть на одного з
гравців, який від`єднався від сутички і який зазвичай грає
в сутичці, і потім підніміть сім пальців.
13. БІЛЬШЕ ШЕСТИ ГРАВЦІВ ШТОВХАЄ В СУТИЧЦІ.
Вкажіть на гравця, який штовхає і, який зазвичай не грає в
сутичці і потім підніміть шість пальців.
Розіграш м`яча

14.ЗАХВАЧЕНИЙ ГРАВЕЦЬ ПОВІЛЬНО ВСТАЄ НА
НОГИ. Зробіть рух кистю вгору.
15. ЗАХВАЧЕНИЙ ГРАВЕЦЬ РОБИТЬ "ФАЛЬШИВИЙ
РУХ", ВІДПУСКАЮЧИ М`ЯЧ НА ЗЕМЛЮ. Повторіть
рух гравця, що порушив, підкресливши зворотний рух
кистей вгору.
16. ЗАХВАЧЕНИЙ ГРАВЕЦЬ ВІДПУСКАЄ М`ЯЧ
НЕПРАВИЛЬНО. Якщо м`яч був відкачений по землі між
ногами гравця, вкажіть однією рукою вниз між ногами.
Якщо м`яч був відкачений збоку, вкажіть однією рукою на
точку збоку від себе.
17. ЗАХВАЧЕНИЙ ГРАВЕЦЬ НЕЧІТКО ПІДНЯВ М`ЯЧ
НАД ЗЕМЛЕЮ. Зробіть піднімаючий рух кистю, долоня

обернена вниз.
18. ЗАХВАЧЕНИЙ ГРАВЕЦЬ НЕ СТОЯВ ЛИЦЕМ ПО
НАПРЯМУ ДО ЗАЛІКОВОГО ПОЛЯ СОПЕРНИКА.
Встаньте під таким же кутом, під яким стояв той, що
порушив правила гравець, а потім оберніться лицем до
залікового поля суперника.
19. ЗАХВАЧЕНИЙ ГРАВЕЦЬ ПАСУЄ, КОЛИ ВІН
ПОВИНЕН БУВ РОЗІГРАТИ М`ЯЧ. Повторіть жест
розиграшу м`яча.
20. ЗАХВАЧЕНИЙ ГРАВЕЦЬ БЛОКУЄ АБО Б`Є
ГОЛОВОЮ СУПЕРНИКА ПІСЛЯ РОЗИГРАШУ М`ЯЧА.
Повторите його дію.
21. ДОБРОВІЛЬНИЙ ЗАХВАТ. Зробіть піднімаючий рух
кистями рук, долоні обернені вгору.
22. ГРАВЕЦЬ, що ПОЗНАЧАЄ ЗАХВАЧЕНОГО ГРАВЦЯ,
ЗАВДАЄ
РУХ
НОГОЮ
ПЕРЕДЧАСНО
АБО
НЕБЕЗПЕЧНО. Зробіть рух ногою, що б`є.
23.
ПОЗНАЧАЮЧИЙ
ГРАВЕЦЬ
ПРОДОВЖУЄ
УТРИМУВАТИ РОЗІГРУЮЧОГО ГРАВЦЯ. Зробіть
переконливий рух однією кистю назад. Цей сигнал
застосовується до будь-якого втручання позначаючого
гравця, коли м`яч був розіграний правильно (параграф 22
вище).
24. ГРАВЕЦЬ, ЯКИЙ РОБИТЬ ЗАХВАТ ЗВІЛЬНЯЄ
ЗАХВАЧЕНОГО ГРАВЦЯ. Зробіть рух кистями вниз
перед тілом нижче за талію.
25. ОФСАЙД ПРИ РОЗИГРАШІ М`ЯЧА. Рухом кисті
назад вкажіть, що гравець повинен був відійти далі назад.
26. КРАДІЖКА М`ЯЧА З РУК ЗАХВАЧЕНОГО ГРАВЦЯ.
Повторіть рух вихоплення м`яча у суперника.
27. ВІДТЯГАННЯ ЗАХВАЧЕНОГО ГРАВЦЯ. Повторіть
рух відтягання.
28. КОМАНДА БУЛА ЗАХВАЧЕНА П`ЯТЬ РАЗІВ.
Підніміть руку вертикально над головою розчепіривши всі
пальці рук.

29. КОМАНДА БУЛА ЗАХВАЧЕНА ШІСТЬ РАЗІВ. Дайте
свисток, підніміть руку вертикально над головою, потім

вкажіть на команду, до якої перейшло володіння м`ячем і
змалюйте жест розиграшу м`яча. Передача командою
м`яча виконується з рук в руки.

30.
РАХУНОК
ЗАХВАТІВ
АНУЛЮВАНИЙ
І
ПОЧИНАЄТЬСЯ ЗНОВУ. Помахайте стислою в кулак
рукою з одного боку в інший над головою.
Удар від воріт або
штрафний

31. ТОЙ, ХТО Б`Є, НЕ ПОПАВ НОГОЮ ПО М`ЯЧУ.
Стукніть кистю по стопі.

Інші порушення
32. ОФСАЙД. Вкажіть на гравця, який знаходився в
офсайді. (Дивіться № 25).
33. ВОЛОДІЮЧИЙ М`ЯЧЕМ ГРАВЕЦЬ ТОРКАЄТЬСЯ
ОФІЦІЙНОЇ ОСОБИ. Вкажіть на гравця, володіючого
м`ячем, і хлопніть кистю по грудях.

34. БЛОКУВАННЯ ГРАВЦЯ. Покажіть дію гравця, що
порушив правила.

35. ПІДНІЖКА. Витягніть одну ногу вперед, як для
підніжки.

36. НАДМІРНО ЖОРСТКИЙ ЗАХВАТ РУКОЮ. Підніміть
руку перед тілом і у міру того, як рука рухатиметься
вперед, хлопніть кистю іншої руки по передпліччю.

37. СПІРНІ РІШЕННЯ. Закрийте однією рукою рот.

38. М`ЯЧ В АУТІ. Вкажіть на відповідного бокового
суддю.

39. ДОДАТКОВИЙ ЧАС.
вертикально над головою.

Підніміть

обидві

руки

40. ОСТАТОЧНИЙ ДОДАТКОВИЙ ЧАС ДЛЯ ЗУПИНКИ.
Змахніть однією рукою над головою.
41. ТИМЧАСОВЕ ВИЛУЧЕННЯ ГРАВЦЯ. Підніміть одну
руку з розчепіреними пальцями для п`ятихвилинного
вилучення і обидві руки з розчепіреними пальцями для
десятихвилинного вилучення.

42. ГРАВЕЦЬ ВВАЖАЄ ЗА КРАЩЕ ЗАЛИШИТИСЯ В
ПОЛІ, ЩОБ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ ПРИ КРОВОТЕЧІ.
Піднімайте руку впоперек грудей з одного боку в інший.
Сигнали бокового судді 43. Боковий суддя не може зупинити гру, але він може
сигналізувати про порушення, якщо суддя не бачив цього
порушення і потребує коментаря.. Сигнали, які можуть
використовуватися боковим суддею і які не включені в
параграф 3 вище:
АУТ. Прапорець піднятий над головою в місці виходу
м`яча за бокову лінію поля.
М`ЯЧ НАЗАД. Прапорець змахується над головою,
підкреслюючи рух назад.
АУТ ЗАЛІКОВОГО ПОЛЯ. Прапорець змахується над
головою і потім нахиляється у бік стійок воріт або в центр
20-метрової лінії залежно від того, звідки гра
поновлюється. Не вказувати на гравця, який зробив м`яч
мертвим.
УСПІШНИЙ УДАР ПО ВОРОТАХ. Підніміть прапорець
над головою.
НЕВДАЛИЙ УДАР ПО ВОРОТАХ. Помахайте прапорцем
упоперек і перед тілом нижче за талію. Якщо м`яч
виходить за лінію мертвого м`яча, легенько стукніть
кінчиком палиці прапорця по землі.
М`ЯЧ ЗА МЕРТВОЮ ЛІНІЄЮ. Помахайте прапорцем

вгору-вниз між плечем і коліном і потім вкажіть на точку
відповідної позиції відновлення гри.

Додатки
1. Правила гри регбіліг 9х9
Всі матчі змагань з регбіліг-9 проводяться за правилами регбіліг за винятком
того,що:
1. Склад команд. Кожній команді дозволено мати до 13 гравців. Гра проводиться
двома командами по 9 гравців на полі. Для кожної команди дозволено 4 запасних
гравця і необмежене число замін в будь-який час до кінця гри. Для того щоб зробити
заміну, гравець, що залишає область ігрового поля, повинен торкнутися руки гравця
заміни. Заміна проводиться на боковій лінії або поза межами ігрового поля з дозволу
бокового судді.
2. Тривалість матчу. Кожен матч триває 20 хвилин і складається з двох таймів по 10
хвилин. Між половинами немає перерви, на зміну місць команд дається максимум 1
хвилина. Кожна половина починається з початкового удару м’ячу, який повинен
пройти 10-метрову лінію. Часом управляє центральний суддя або четвертий суддяхронометрист. Сигнал дається відразу після закінчення 10 хв в кожній половині,
незважаючи на те, де знаходиться м'яч. Суддя позначає сигнал піднесенням руки, так
як він сигналізує останню атаку (володіння м’ячем). Потім він дає свисток про
закінчення гри коли м'яч буде поза грою чи буде проведений захват. Якщо ігровий час
закінчився, дозволяється виконувати тільки реалізацію спроб - а не пенальті, штрафні
і так далі.
3. Очки. Після того, як була зарахована спроба призначається дроп-удар для її
реалізації. Спроба оцінюється в 4 очки,

реалізація – в 2 очки. Також можливе

застосування дроп-удару по воротах з гри – за це нараховується 1 очко.
4. Відновлення гри після набору очок. Після того, як команда набрала очки, то вона
починає гру з початкового удару з центральної лінії поля з дроп-удару. Гра не може
відновлюватися, поки гравця, що бив по воротах і судді немає на місці. Гравцям
команди, яка пропустила спробу, не потрібно відходити за гольову лінію, але вони не
повинні заважати пробиванню реалізації.

5. Порушення і аут. При порушенні правил гра поновлюється з сутички. Якщо м’яч
потрапив в аут, то м’яч в с сутичку вводитиме протилежна команда той, від якої він
вийшов за межі ігрового поля, з 20-метрової лінії.
6. Сутичка. У формуванні сутички використовується, не більше 5-и нападників. Склад
сутички: не більше 3-х гравців у першому ряді і не більше 2-х у другому. Коли м'яч
знаходиться в сутичці, в захисті має бути не більше 4-х гравців від кожної команди.
М'яч з сутички повинен виходити ззаду ніг гравців другого ряду. Друга лінія не може
від'єднуватися від першої, щоб підняти м'яч поза сутички.
7. Штрафи. При штрафі команди в регбіліг-9 не застосовують удари м’яча в аут або по
воротах – м’яч передається команді суперника і гра поновляється з відкату м’яча з
точки на 10 метрів попереду від місця порушення.
8. Дисциплінарні покарання. Відповідно до порушення, на розсуд судді, гравець може
бути тимчасово видалений на 5 хвилин або до кінця матчу без права на заміну.
9. Нічиї. Якщо матч після закінчення часу гри закінчується в нічию, то переможець
визначається (за необхідністю змагань) за «золотим очком», тобто команда, яка
набрала перше очко(и) у додатковий час, який складає 2 тайми по 5 хвилин, і стає
переможцем. Кидком монети визначається команда, яка буде пробивати початковий
удар, а яка вибере половину поля.
10. Зупинка матчу. Якщо матч зупинений до закінчення гри, організатор змагань
повинен прийняти відповідне рішення.

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СУДДІВ ПО РЕГБІЛІГ
Позиції протягом гри
1.ВІДНОВЛЕННЯ ГРИ
а) Введення м'яча в гру: з центру поля
з двадцятиметрової лінії
від воріт
Суддя повинен встати поряд з пробиваючим м'яч, а не перед ним по
зрозумілим причинам.
До удару суддя повинен упевнитися, що жодна з команд не знаходиться в позиції
офсайду і що обидва бокові судді знаходяться на своїх місцях.
б) Штрафні удари по воротах і голи у ворота після приземлення.
Суддя повинен встати прямо за тим, що пробиває штрафний удар, але не
перешкоджаючи йому, так щоб у разі розбіжності в думках з боковим суддєю у
нього була можливість прийти до правильного остаточного рішення.
в) Штрафний удар (другий етап) – вільний удар.
Суддя може контролювати гравця, якщо це необхідно.
Суддя може порадитися з боковими суддями, якщо це необхідно, тому що
звідти видно все розташування захисту.
2. УДАРИ ПРОТЯГОМ ГРИ
а) Удари вздовж поля, в " залікове місто".
Уважно дивитися на того, що пробиває м'яч, .щоб упевнитися, що немає
порушення правив з боку захисників.
б) Прямі удари у бік лінії
Подивиться на того, що виконав удар і добре запам'ятаєте його (щоб знати де
він був, якщо він побіг за м'ячем, щоб перехопити гравця, що ловить м'яч, або
щоб виключити можливість офсайда), тепер треба швидко подивитися на
переслідуючого, орієнтуючись по позначеннях на лінії або відмітинах на траві,
що визначають чи є офсайд. Тепер слідуйте за м'ячем - 10 метрів для гравців в
позиції офсайду.
в) Удари у бік лінії, на якій стоїть суддя.
Негайно подивитися на того, що пробиває м'яч, орієнтуючись по
позначеннях на лінії або скошених відмітинах на траві,чтобы судити офсайд.

Тепер слідувати за м'ячем.
Якщо здійснено порушення проти гравця, його повинні відмітити бічні судді і
повідомити про нього.
г) Дроп-голы
При виконанні дроп-голу суддя повинен завжди слідувати за м'ячем до
воріт, щоб краще бачити, особливо коли м'яч пролітає близько до перекладини.
Всяке подальше порушення правив, яке здійснюється проти того, що
пробиває дроп-гол повинні відмітити і повідомити про нього боковіі судді.
ПРИМІТКА: кожен штрафний удар, присуджений унаслідок порушення проти
гравця, повинен завжди бути виконаний з десяти метрів від воріт.
д) Суддівство ударів при шостому захваті
Якщо м'яч ударив суперник і команда, що пробиває знову зловила м'яч і
проти цього гравця був застосован захват, то суддя повинен віддати м'яч іншій
команді.
З іншого боку, якщо захисники блокують удар будь-якою частиною тіла
(включаючи спину) і знову оволодіють м'ячем, то тоді суддею повинні бути
присуджені ще шість нападів.
3. ПОРЯДОК РОЗІГРАШУ
а) Суддя повинен бути на місці першого розіграшу, щоб контролювати гру,
особливо в перебігу перших двадцяти хвилин поки гравці ще свіжі і повні енергії.
б) Пішовши від першого розіграшу, суддя повинен зберегти відстань від нього,
щоб одночасно дивитися на розіграш і лінію захисту.
в) до розвитку гри суддя винен все це передбачити.
ПРИМІТКА: більшість проблем в регбіліг відбуваються у момент розіграшу після
захватів.
г) Коли гра увійде до нормального ритму, суддя буде в змозі судити за досвідом,
можна буде зосередити увагу на позиції захисної лінії (10 метрів від розіграшу) і
можна відійти ще декілька метрів убік. Але суддя повинен бути завжди готовий
повернутися на розіграш, якщо виникнуть проблеми.
ПРИМІТКА: показуючи позицію захисної лінії, ніколи не повертайтеся спиною
до розіграшу.
д) Коли нападаючі гравці знаходяться у лінії воріт під час розіграшу, суддя
повинен встати в заліковому полі, звідки видно все: удари по воротах, м'яч
спійманий за лінією, офсайд і так далі.
е) Слідуючи за автором спроби, суддя повинен бігти під кутом до ворот, щоб
бачити спробу. Коли це неможливо, суддя повинен порадитися з боковими
суддями.

4. ШТРАФНІ УДАРИ І РОЗИГРАШІ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ М'ЯЧА.
а) При виконанні штрафного удару суддя повинен встати поряд з гравцем і
простежити за тим, хто оволодів м'ячем і крикнути "захват". Потім він повинен
піти убік, до наступного розіграшу.
б) При виконанні розіграшу після передачі м'яча, суддя повинен відійти убік,
коли це можливо.
5. УМИСНІ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ГРИ
Порушення правил гри зазвичай відбувається в наступних випадках:
- на розіграші
- у сутичці
- після пасу
- після удару
а) На розіграші
Якщо гравець будь-якої команди умисне завдає травми, суддя повинен
щонайшвидше уклинитися між суперниками і склавши долоні рук, намагатися
розділити їх. Таким чином він не дозволяє іншим гравцям кидатися на захист їх
товаришів по команді і уникає подальших ускладнень. Бокові судді повинні
допомагати головному судді, якомога більше.
б) У сутичці
Порушення правив при проведенні сутички набагато важче відмітити, але
суддя все-таки повинен встати між гравцями, що зіткнулися.
Якщо м'яч вийшов з сутички і гра переміщається від сутички, порушення повинен
фіксувати найближчий боковий суддя.
в, г) Після пасу або удару
Якщо відбувається порушення правив проти гравця після того, як м'яч
відбитий уздовж поля, суддя повинен щонайшвидше прибігти на місце
порушення. Суддя повинен робити це, щоб не було спроби помститися
кривдникові.
Порушення проти гравця який вже дав пас, зазвичай діляться на дві категорії:
- коли суддя бачить порушення
- коли суддя не бачить порушення
а) Завдяки пасу створюється можливість спроби, у такому разі суддя зараховує
спробу і тільки потім повертається на місце порушення правил.

б) Якщо пас не приводить до спроби, то тоді суддя зобов'язаний швидко прибути
на місце порушення і виявити винуватця.
в) Якщо суддя не відмітив порушення, то це повинні зробити боковіі судді, готові
до такої можливості.
7. СУТИЧКА
а) Суддя повинен встати на декілька метрів від сутички.
б) Команда, що порушила, повинна встати на місці порушення.
в) Перші ряди повинні нахилитися, як тільки той, що вкидає готовий ввести м'яч в
сутичку і чекати сигналу судді.
Обов'язки судді наступні:
- давати свисток у разі порушення
- давати сигнали руками - гравцям збудувати сутичку: вказати, де конкретно
повинна бути «вільна голова», а також дати сигнал ввести м'яч у сутичку.
- встати на декілька метрів від сутички, перевірити, що решта гравців знаходиться
в 5 метрах від сутички.
- перевірити правильність побудови сутички.
- перевірити що нападаючий гравець, що знаходиться на дальній стороні сутички,
стоїть в обхваті з хукером.
- дати гравцям сигнал вступити в сутичку і півзахисникові, щоб той укинув м'яч в
тунель між нападаючими гравцями, так щоб м'яч дійшов до ноги хукера.
- слідувати за тим, що вкидає і перевірити, що немає офсайда.

3. Протокол гри

УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ РЕГБІЛІГ
Протокол №_____________
Змагання: ___________________________________________________________________
Між командами: _____________________________________________________________
На стадіоні: ______________________________________ «___» _______________ 20__р.
РЕЗУЛЬТАТ ____________________ на користь _____________________________________
Першої половини ________________ на користь ___________________________________
Додатковий час _________________ на користь ___________________________________
СУДДЯ МАТЧУ: ________________________________________________________________
Лінійні судді: ______________________________________________________________
Випадки травматизму у грі: ___________________________________________________
Видалення до кінця гри:
Склади команд: «________________________»

«_________________________»

Форма - Регбійки: ________________________

_________________________

Шорти:

№

________________________

П.І. по Б.

С.

Р.

Ш.

_________________________

Д.

№

П.І. по Б.

С.

Р.

1
2
Підписи:
Капітан _____________ (

) Капітан _____________ (

)

Тренер _____________ (

) Тренер _____________ (

)

Суддя матчу __________ (

) Гл. секретар ___________ (

)

Ш.

Д.

Зауваження до суддівства

Приймаюча команда: _________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________ (відмітка «

») підпис _________

Команда гостей: ______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________ (відмітка «

») підпис _________

Зауваження судді: ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ підпис _________

Форма поіменної заявки на участь у змаганнях

4.

ЗАЯВКА
на участь команди _______________ м. ______________
в (найменування змагання) з регбіліг 20___ року.
Адреса (з індексом) організації, р/р клуба;
1.
Ф.І.О. керівників організації;
2.
Контактні телефони, факсимільної і електронної пошти для передачі інформації;
3.
Список спортсменів.
Паспортні
Домашня
дані
П.І.
Спортивне
Спортивний
Дата
Віза
адреса
№ по
(серія, №,
амплуа
розряд
народження
лікаря
Б.
кім і коли
виданий)
1
2
Список тренерів:

4.

№ П.І. по Б. Спортивне амплуа Домашня адреса

Паспортні дані
(серія, №, кім і коли виданий)

1
2
Керівник органу виконавчої влади
з фізкультури і спорту в місті або області

печатка

підпис

Президент клубу

печатка

підпис

Облспортдиспансер

печатка

підпис

