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✓ Играч, който ще бъде заменен трябва да напусне игралното поле през найблизката точка от границите му, освен ако съдията не посочи друго (напр.
поради причини, свързани с безопасността и/или сигурността).
✓ Замененият играч трябва да се придвижи незабавно към техническата зона
или съблекалнята на отбора.
✓ Ако играч, който трябва да бъде заменен, откаже да напусне терена, играта
продължава.
✓ Ако под екипа с къс ръкав има термо бельо с дълъг, то ръкавите му трябва да
са или едноцветни – със същия основен цвят като късия ръкав на екипа, или
многоцветни – с цветове, повтарящи тези на ръкава на екипа.
✓ Съдията вече ще може да показва ЖК и ЧК на официални лица на отборите
по начина, по който го прави на състезателите. Ако провинилият се в
техническата зона не може да бъде идентифициран, то най-старшият от
треньорите, намиращ се там, получава санкцията.
✓ Играч ще може да бъде лекуван на терена и да не напуска игралното поле
(и) ако е отсъден НУ, който той ще изпълнява.
✓ Паузите при горещо време вече се наричат „медицински“. Те се делят на
паузи за „пиене на течности“ (до една минута) и паузи за „охлаждане на
тялото“ (от минута и половина до три минути).

✓ Отборът, спечелил жребия преди първия съдийски сигнал, има право да
реши коя врата ще атакува през първото полувреме или избира да изпълни
началния удар.
✓ В зависимост от горния избор, противниковият отбор или взима началния
удар, или решава коя врата ще атакува през първото полувреме.
✓ Отборът, решил коя врата ще атакува през първото полувреме, изпълнява
първия начален удар през второто полувреме.
✓ Съдийската топка вече ще се пуска само на един играч, като всички
останали състезатели на терена ще трябва да са поне на 4 метра от мястото
на пускането, докато топката влезе в игра.
✓ Ако в момента на спирането на играта топката се е намирала в НП на даден
отбор (или последно е била докосната в НП), то пускането е на вратаря на
този отбор в неговото НП.
✓ Във всички останали случаи топката се пуска на играч от отбора, който
последен е докоснал топката, като пускането е там, където тя е била
последно докосната от играч, външно тяло или, както ще бъде описано в
следващата точка, член на съдийския екип при определени обстоятелства.
✓ Ако топката докосне член на съдийския екип, като така се овладее от другия
отбор или се стигне до директен гол или пък до атака, която е (поне)
перспективна, то трябва да се пусне съдийска топка, както е описано в
горните три точки.

✓ Ако вратар хвърли топката директно в противниковата врата, то трябва да се
отсъди удар от вратата.
✓ Нарушение се отсъжда, ако състезател (различен от вратаря в неговото НП)
докосне преднамерено топката с ръка (включващо движение на ръката към
топката).
✓ Нарушение има и ако топката докосне ръката на състезател (различен от
вратаря в неговото НП), след което той придобие контрол над нея и
отбележи гол или организира голова възможност, както и ако се стигне до
гол в противниковата врата директно от ръката на състезател.
✓ Обикновено е нарушение, когато ръката (докосвайки топката) е увеличила
неестествено обема на тялото, както и ако ръката е над нивото на раменете
(освен ако играчът не е отиграл умишлено топката, която тогава е срещнала
ръката му).
✓ Горните точки са в сила и ако докосването с ръка е непосредствено след
контакт на топката с тялото на друг състезател в близост.
✓ Освен в гореописаните случаи, обикновено не е нарушение, ако топката
докосне ръката на играч директно след контакт с друга част на тялото му,
след контакт с тялото на друг състезател в близост, ако ръката е близо до
тялото и не увеличава неестествено обема на тялото, ако играчът пада и
ръката е между тялото и земята, но не и встрани, под прав ъгъл към тялото.

✓ Ако вратар докосне неправомерно топката с ръка в своето НП (напр. след
странично хвърляне от съотборник или умишлено върната с ходилото към
него топка), то решението е НСУ, но не се показва картон (дори и ако е
спрял обещаваща атака или предотвратил очевидна голова възможност).
✓ В подобен на гореописания случай няма да бъде отсъждано нарушение, ако
преди докосването на топката с ръка вратарят е ритнал или направил явен
опит да изрита топката в игра.
✓ Ако съдията е решил да даде картон, то играта не трябва да бъде
възстановявана, докато той не го направи, но с едно изключение. То е ако
другият отбор изпълни бързо съответния свободен удар, при което се
получи очевидна голова възможност и съдията не е бил стартирал
процедурата по показване на картона. Съответната дисциплинарна санкция
се дава при следващото спиране на играта, като ако картонът е бил за
предотвратяване на очевидна голова възможност, показва се ЖК.
✓ Играч трябва да получи ЖК при неспортсменско празнуване на гол, дори и
голът впоследствие да е бил отменен.

✓ Следните провинения на официално лице на отбор следва да доведат до
устно предупреждение (ако са еднократни и не са нагли): влизане на
игралното поле по уважителен и неконфронтационен начин, недобро
взаимодействие с член на съдийския екип (напр. игнориране на
инструкция на четвъртия съдия), дребно несъгласие чрез думи или жестове
със съдийски решения, случайно напускане на техническата зона, но без
извършване на друго нарушение.
✓ Следните провинения на официално лице на отбор следва да доведат до
показване на ЖК: явно и редовно несъобразяване с очертанията на
техническата зона, забавяне подновяването на играта от техния отбор,
умишлено навлизане в техническата зона на другия отбор
(неконфронтационно), явно оспорване чрез думи и действия (вкл. хвърляне
или ритане на бутилки или други предмети, саркастично ръкопляскане и
други подобни жестове, показващи явна липса на респект), влизане в зоната
за видео преглед на съдията (RRA), настойчиво показване на сигнал за
картон или за VAR преглед, провокативно или постоянно неприемливо
поведение (вкл. нееднократни устни предупреждения), демонстрирана
липса на респект към играта.

✓ Следните провинения на официално лице на отбор следва да доведат до
показване на ЧК: забавяне подновяването на играта от страна на другия
отбор (напр. задържане на топката, изритването ѝ, препречване на
противник, който я гони), умишлено напускане на техническата зона с цел
протест към член на съдийския екип за негово решение или с провокативно
поведение, навлизане в техническата зона на другия отбор по агресивен
или конфронтационен начин, умишлено хвърляне или изритване на
предмет на игралното поле, навлизане на терена с цел конфронтация с член
на съдийския екип (в това число и след края на всяко полувреме), навлизане
на терена с цел намеса в играта или повлияване на противник или член на
съдийския екип, влизане в стаята за видео наблюдение (VOR), агресия (вкл.
физическа, напр. наплюване или ухапване) към противников играч,
резерва, официално лице, зрител или друго лице (напр. децата, гонещи
топките, стюард и т.н.), получаване на втори ЖК в срещата, използване на
обидни или оскърбителни думи и/или жестове, използване на
нерегламентирани електронни устройства и/или демонстрирайки
неподходящо поведение като следствие на използването на подобни
устройства, насилствено поведение.

✓ Вербалните (устни) нарушения по време на игра се наказват с НСУ (не може
да е ПСУ или НУ).
✓ Ако играч извърши нарушение извън игралното поле срещу съотборник,
резерва или официално лице от неговия отбор, отсъжда се НСУ на найблизката точка от очертанията на терена (не може да е ПСУ или НУ).
✓ Изритването на предмет по време на игра към противник, към топката и
т.н. се приравнява на хвърлянето му и се отсъжда ПСУ или НУ.
✓ Съдията вече има право да свали вдигнатата си за НСУ ръка и ако прецени,
че отбелязването на директен гол е вече невъзможно.
✓ При удар от вратата или свободен удар за отбор в неговото НП, топката
влиза в игра след като бъде ритната и се придвижи явно (не се налага да
напуска съответното НП). Противниците трябва да са поне на 9.15 метра и
извън НП до влизането на топката в игра и ако нарушат това, ударът се
повтаря.
✓ Ако при свободен удар се строи стена от поне трима бранители, то всички
нападатели трябва да бъдат поне на 1 метър от нея, докато топката влезе в
игра. Ако при изпълнението на такъв удар (със стена от поне трима
бранители) нападател наруши еднометровата дистанция, отсъжда се НСУ.

✓ При изпълнение на НУ топката, гредите и мрежата трябва да са
неподвижни. Вратарят не трябва да докосва мрежата или гредите и трябва
да е поне с част от единия си крак на (или над) линията на вратата.
✓ Ако въпреки сигнала на съдията за изпълнение на НУ, топката не бъде
ритната (т.е. НУ не е изпълнен), то съдията взима евентуално съответните
дисциплинарни мерки и сигнализира отново за изпълнението на НУ.
✓ Напомня се, че при странично хвърляне всички противници трябва да са
поне на два метра от точката на страничната линия, от която топката ще
влезе в игра (а не от позицията на изпълнителя, която може и да е
отдалечена от страничната линия).

