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СХЕМИ

Значения на символите:

Играчи

Топка

Траектория на шутирана топка 

Траектория на хвърлена/подадена топка 

Изтървана топка/блокиран шут 

Траектория на играч с топка

Флагче

ТЕКСТ

Маркировка на измененията за 2016 г:

Маркировка на експерименталните 
изменения:

Маркировка на наказателните удари: 
Санкция: Наказателен удар

Маркировка на свободните удари: 
Санкция: Свободен удар

Пояснения към текста и схемите
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ПРЕДГОВОР

Целта на играта се състои в следното: два отбора, всеки от които по петнадесет 
играчи, съблюдавайки честната игра и съгласно кодеска и спортния дух, трябва 
чрез пренасяне, подаване, шутиране и затискане на топката, да отбележат 
възможно повече точки, отборът отбелязал по-голям брой точки е победител в 
срещата.
Законите на играта, включително стандартния комплекс от изменения за 
състезатели до 19 години и ръгби 7, стъдържат всичко необходимо за осигуряването 
на коректна и честна игра.

Играта ръгби по правилника на съюза е спорт, който включва физически 
контакт. Всеки спорт с физически контакт е съпроводен с опасности. Много е 
важно играчите да практикуват играта в съотвествие с нейните закони и със 
съзнание за собствената си безопасност и безопасността на другите. 

Играчите са длъжни да осигуряват своята физическа и техническа подготовка, 
която да им позволява да играят ръгби в съответствие със законите на играта и 
техниката на безопасност.

Тези, които водят тренировки и обучение по играта са длъжни да
осигуряват подготовка на играчите, която да съответства на законите на играта и 
тяхната безопасност.

Задължение на съдиите е да прилагат справедливо всички закони на играта във 
всяка среща, с изключение на експерименталните правила, разрешени от 
Световния Ръгби Съвет.

Задължение на националните федерации е да осигуряват провеждането на срещите 
от всяко ниво в съответствие с дисциплинарното и спортното поведение. Тези 
принципи не могат да се гарантират единствено чрез действията на съдиите. 
Тяхното спазване трябва да се осигурява и от националните федерации, 
участващите организации и клубове.

WORLD RUGBY

Предговор
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A
Actual time: Действително изтекло време, вкл. забавяне по някаква причина. 
Advantage: Авантаж - Правило 8.
Assistant referee: (Помощник-съдия) Закон 6 - Служебни лица на срещата 
Attacking team: (Атакуващ отбор) - противникът на защитаващия отбор, в 
чиято половина от терена се развива играта.

B
Ball carrier: (Носещ топката) - играч, който носи топката.
Beyond or behind or in front of a position:(Позиция след, зад или пред) - 
означава позиция на две стъпала, освен местата извън контекста
Binding: (Захващане) - здраво захващане за тялото на друг играч, между 
раменете и ханша с цяла ръка в контакт от дланта до рамото

C
Captain: (Капитан) - номиниран играч от отбора. Единствено капитанът 
има право да се консултира със съдията по време на срещата и единственият 
играч, който избира вариантите свързани със съдийските решения. 
Cavalry charge: (Кавалерийска атака) - Закон 10 - Нечиста игра.
Conversion kick: (Допълнителен удар) - Закон 9 - Точкуване.
Converted: (Реализация) - успешен допълнителен удар.

D
Dangerous play: (Опасна игра) - Закон 10 - Нечиста игра
Dead: (Мъртва топка) - топка извън игра. Това възниква, когато топката е 
напуснала игралното пространство и е останала там, или когато съдията 
е подал сигнал със свирката, за да укаже спиране на играта, или при 
изпълнение на допълнителен удар.
Dead ball line: (Линия на мъртва топка) Закон 1 - Терен.
Defending team: (Защитаващ отбор) - отборът, в чиято половина от 
терена се развива играта; техният противник е атакуващият отбор.

Определения

2016
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Drop kick: (Удар-ждроп) - топката се пуска от ръка или ръце към земята и 
се шутира, щом като се издигне от отскока.
Drop out: (Ждроп-аут) - Закон 13 - Начален и възобновителен удар. 
Dropped goal: (Ждроп-гол) - Закон 9 - Точкуване.

F
Field of play: (Игрално поле) - Правило 1 - Терен
Flanker: (Флангови) - играч от схватката, който обикновено носи фланелка 
с №6 или №7.
Flying wedge: (Летящо острие) - Правило 10 - Нечиста игра.
Foul play: (Нечиста игра) - Правило 10 - Нечиста игра
Free kick: (Свободен удар) - Закон 21 - Наказателен и свободен удар. Удар 
присъждан на невиновния отбор, след нарушение от неговия противник. 
Ако не е указано различно в законта, отсъденият за нарушение свободен 
удар се отсъжда на мястото на нарушението.
Front row players: (Играчи от първа линия) Правило 20 - Отсъдена схватка. 
Играчите от схватката - левият пилиер, талоньорът и десният пилиер. Тези 
играчи обикновено носят фланелки сътоветно с номера 1, 2 и 3.
G
Goal: (Гол) - играч отбелязва гол чрез шутиране на топката над 
противниковата напречна греда и между пилоните на вратата от 
игралното поле, посредством удар от земя или удар-ждроп.
Goal line: (Гол-линия) Правило 1 - Терен
Grounding the ball: (Затискане на топката) Правило 22 - Точково поле.

H
Half-time: (Полувреме) - паузата между двете половини от срещата 
Hand-off: (Тампон) - действие на носещия топката за отблъсване на 
противник с помощта на дланта на ръката си.
Hindmost foot: (Най-заден крак) - стъпалото на последния играч в 
отсъдена, спотнанна схватка или маул, което е по-близо до 
собствената му гол-линия.
Hooker: (Талоньор) Закон 20 - Отсъдена схватка. Средният играч от първа 
линия в отсъдена схватка, койкто обикновено носи фланелка с номер 2.

Определения
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I
In-field: (В полето) - далече от тъч-линиите и към средата на терена.
In-goal: (Точково поле) Правило 22 - Точково поле.

K
Kick: (Шут) - удар по топката с дадена част от крака или стъпалото, освен 
петата, от пръстите, до коляното, но без коляното; ударът трябва да 
придвижи топката на видимо разстояние, извън ръката или по земята. 
Kick-off: (Начален удар) Правило 13 - Начален и възобновителен удар. 
Knock-on: (Изтърване напред) Правило 12 - Изтърване или пас напред.

L
Lifting: (Повдигане) Правило 19 - Тъч и странично хвърляне.
Line of touch: (Линия на хвърляне) Правило 19 - Тъч и странично 
хвърляне. Въображаема линия под прав ъгъл спрямо тъч-линията, от 
мястото на страничното хвърляне.
Lineout: (Изпълнение на странично хвърляне) Правило 19 - Тъч и 
странично хвърляне.
Line through the mark or place: (На линия с точка или място) - при 
липса на друго указание, тя е успоредна на тъч-линията.
Long throw: (Дълго хвърляне) Правило 19 - Тъч и странично хвърляне. 
Loose-head prop: (Ляв пилиер) Правило 20 - Отсъдена схватка. Левият играч 
от първа линия в отсъдена схватка, който обикновено носи фланелка с №1

M
Match organiser: (Организатор на срещата) - организаторът, който 
отговаря за срещата, който може да бъде федерация, група от федерации 
или организация към "Ръгби Свят".
Mark: (Марк) Правило 18 - Марк - чисто хващане.
Maul: (Маул) Правило 17 - Маул.

Определения

2016
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N
Near: (Близо, в близост) в рамките на един метър.

O
Obstruction: (Пречене) Правило 10 - Нечиста игра.
Offside: (Засада) Правило 11 - Засада и извън засада в обща игра.
Offside line: (Линия на засада) - условна линия през терена, от едната тъч-
линия, до другата, успоредна на гол-линииите; мястото на тази линия се 
променя в зависимост от Правилото.
Offside under the 10-Metre Law: (Засада по Правило за 10 м.) - Засада и извън 
засада в обща игра.
Onside: (Извън засада) Правило 11 - Засада и извън засада в обща 
игра.
Open or bleeding wound: (Открита или кървяща рана) Правило 3 - Брой 
играчи - отбор.
Out of play: (Извън игра) - когато топката или играчът с топката е излязъл в 
тъч или тъч на точковото поле, или е докоснал или пресякъл линията на 
мъртва топка.
Oversteps: (Пристъпване) - играч пристъпил линия с едно или двете стъпала; 
линията може да бъде реална (напр. гол-линията) или условна 
(напр. линия на засада)

P
Pass: (Пас) - хвърляне на топката към друг играч; ако играч предаде топката 
на друг играч, без хвърляне, това също е пас.
Peeling off: (Ветрило) Правило 19 - Тъч и странично хвърляне.
Penalty goal: (Гол от наказателен удар) Правило 9 - Точкуване.
Penalty kick: (Наказателен удар) Правило 21 - Наказателен и свободен удар - 
удар присъждан на невиновния отбор, след нарушение на противника. При 
липса на друго указание в Правилника, наказателният удар се отсъжда на 
мястото на нарушението.
Penalty try: (Наказателно есе) Правило 10 - Нечиста игра.
Place kick: (Удар от земя) - топката се шутира след залагаене на земята. 
Placer: (Асистент) - играч, който придържа топката на земята, за да бъде 
шутирана от негов съотборник.
Played: (Отиграване) - топката бива отигравана, когато е докосната от играч. 
Playing area: (Игрална площ) Правило 1 - Терен.
Playing enclosure: (Периферна площ) Правило 1 - Терен.

Определения
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Playing time: (Игрално време) - изиграното време, без загубеното 
време определено в Правило 5 - Време.
Possession: (Притежание, владение) - когато играч носи топката или отбор 
владее топката; например, когато топката е в едната половина на 
отсъдена и/или спонтанна схватка във владение на този отбор.
Pre-gripping: (Предварително захващане) Правило 19 - Тъч и странично 
хвърляне. Захващане на съотборник преди хвърлянето на топката.
Prop: (Пилиер) Правило 20 - Отсъдена схватка. Играч от първа линия, 
от лявата или дясната страна на талоньора в отсъдена схватка. Тези 
играчи обикновено носят фланелки с номера 1 и 3.
Punt: (Шут от ръка) - топката се пуска от ръка или ръце и се шутира, 
преди да докосне земята.
Pushover try: (Колективно есе) Правило 22 - Точково поле.

R
Receiver: (Специалист) Правило 19 - Тъч и странично хвърляне.
Red Card: (Червен картон) - картон с червен цвят, показван на играч, който 
бива отстранен за нарушаване на Правило 10 - Нечиста игра, Правило 4.5(c). 
Referee: (Съдия) Правило 6 - Ръководители на срещата.
Repeated infringements: (Повторни нарушения) Правило 10 - Нечиста игра. 
Replacements: (Замяна, резерва) Правило 3 - Брой играчи - Отбор.
Ruck: (Спонтанна схватка) Правило 16 - Спонтанна схватка.

S
Sanction: (Наказание) санкционно действие на съдията срещу нарушил играч 
или отбор.
Scrum: (Отсъдена схватка) Правило 20 - Отсъдена схватка. Когато играчите от 
всеки отбор се сглобят в отсъдена схватка, така че играта да се възобнови чрез 
хвърлянето на топката в отсъдената схватка.
Scrum half: (Полузащитник към схватката) - играч определен за хвърляне на 
топката в отсъдена схватка, който обикновено носи фланелка №9.
Sin bin: (Наказателна пейка) - определено място, в което временно отстранен 
играч трябва да остане за 10 минути игрално време.
Substitutes: (Смени) Правило 3 - Брой играчи - отбор

Определения

2016
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T
Tackle: (Блокиране) Правило 15 - Блокаж: повален на земя играч с топка. 
Team-mate: (Съотборник) - друг играч от същия отбор.
Temporarily suspended: (Временно отстраняване) Правило 10 - Нечиста игра. 
The plan: (Чертеж) Правило 1 - Терен.
The 22: (22 м зона) Правило 1 - Терен.
Throw-forward: (Хвърляне напред) Правило 12 - Изтърване или пас напред. 
Throw-in: (Хвърляне) - действието на играч, който хвърля топката в отсъдена 
схватка или изпълнява страничното хвърляне.
Tight-head prop: (Десен пилиер) Правило 20 - Отсъдена схватка. Десният играч 
от първата линия на отсъдена схватка, който обикновено носи фланелка с №3. 
Touch: (Тъч) Правило 19 - Тъч и странично хвърляне.
Touch down: (Собствено затискане) Правило 22 - Точково поле.
Touchline: (Тъч-линия) Правило 1 - Терен.
Touch-in-goal line: (Тъч-линия на точковото поле) Закон 1 - Терен.
Touch judge: (Страничен помощник) Правило 6 - Служени лица на срещата. 
Try:  (Есе) Правило 9 - Точкуване.

U
Uncontested scrum: (Условна отсъдена схватка) - обикновена отсъдена 
схватка, но отборите не спорят за топката; отборът, който хвърля топката, 
трябва да я спечели, а никой от отборите няма право да бута.
Union: (Съюз, федерация) управляващият орган, под чиято 
юрисдикция се провежда срещата; при международна среща, това е 
Световното Ръгби или комитет на Световното Ръгби.
Y
Yellow card: (Жълт картон) - картон с жълт цвят, показван на 
предупреден и временно отстранен играч за 10 минути игрално време.

Определения



Харта на 
Играта
Включва основните ценности на "Ръгби Свят"
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Увод
Игра възникнала като обикновено развлечение се епревърнала в глобална 
мрежа, около която са изградени огромни стадиони, създадена е сложна 
административна структура и установени комплексни стратегии.

Освен играта и съответните спомагателни структури, ръгби обхваща редица 
социални и емоционални категории, като мъжество, лоялност, спортсменство, 
дисциплина и работа в екип. Настоящата харта дава контролния списък, на 
основата на който се оценяват начина на игра и поведението. 
Предназначението на хартата е да гарантира запазването на уникалния облик 
на играта Ръгби, както на терена, така и извън него.

Хартата включва основните принципи на ръгби свързани с играта и треньорската 
практика, както и създаването и прилагането на нейните закони. Надяваме се, че 
настоящата Харта, която е важно допълнение към Законите на играта, ще установи 
стандартите за тези, които участват в ръгби на всички
нива.

Харта на Играта



ПОЧТЕНОСТ

ЕМОЦИЯ

СОЛИДАРНОСТ

ДИСЦИПЛИНА

УВАЖЕНИЕ
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Принципи на играта
УВОД

Легендата за Уилям Уеб Елис, за който се предполага че първи е взел в ръце футболна 
топка и спринтирал с нея, упорито е надживяла безкрайните ревизионистки теории 
от онзи далечен ден през 1823 г в училището на гр. Ръгби. До известна степен, 
възникването на играта в следствие на едно смело нарушение има своята логика.

На пръв поглед е трудно да се определят ръководните принципи на такава игра, която 
за страничния наблюдател изглежда като комплекс от противоречия. Например, 
абсолютно приемливото демонстративно оказване на краен физически натиск върху 
съперника в опит за отнемане на топката, но без умисъл за причиняване на травма.

Съществуват ограничения, в рамките на които действат играчите и съдиите, а 
именно способността да се направи онази тънка разлика, както и личната и 
колективна дисциплина и контрол, на които се основава кодексът на поведението.

ДУХ
Играта ръгби в голяма степен дължи своя облик на факта, че се практивува при 
строго съобразяване с буквата и духа на нейните правила. Отговорността за 
спазването на правилата не е задължение на отделно лице, тя обхваща треньорите, 
капитаните, играчите и съдиите.

Харта на Играта
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Почтеност
Почтеността заема централно място в 
основата на играта и се постига чрез 
честна и спортменска игра
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Принципи на играта
Духът на играта живее именно благодарение на дисциплината, контрола и взаимното 
уважения, и в условията на толкова физически комплексна игра като ръгби, тези 
качества изковават другарството и чувството за феър плей, които са съществено 
важни за непрестанния успех и съществуването на играта ръгби.

Може би тези традиции и ценности са старомодни, но те са издържали 
изпитането на времето, и тяхното значение за бъдещето на играта във всички нива 
е не по-маловажно, отколкото е било в течение на цялото й продължително и 
необичайно минало. Принципите на ръгби са основни елементи, на които се 
основава играта, те позволяват на участниците незабавно да определят характера 
на играта и това, което я отличава като спорт.

ЦЕЛ
Целта на играта се състои в следното: два отбора, всеки от петнадесет играчи, 
съблюдавайки честната игра съгласно правилата и спортния дух, трябва чрез 
придвижване с топка в ръце, подавайки си топката, шутирайки я с крак, да 
отбележат възможно по-голям брой точки.

Ръгби се практикува в цял свят от мъже, жени, както и от момчета и момичета. 
Над три милиона души на възраст между 6 и 60 години редовно вземат участие
в тази игра

Широкото разнообразие на уменията и физическите изисквания необходими за 
играта означава, че на всяко от нейните нива могат да участват играчи с различен 
ръст, телосложение и физически качества.

Харта на Играта



Ръгбистите се отличават със страсттж и 
ентусиазма към своята игра. Ръгби предизвиква 
възторг, емоционална привързаност и чувство на 
принадлежност към световното ръгби семейство.

Емоции
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• при контакт,
• в обща игра,
• при възобновяване на играта чрез схватки, странични хвърляния и 
началните удари. 

Борбата е балансирана по начин, който поощрява по-техничните умения, 
демонтрирани в предходните действия. Например, отборът е принуден да 
изчиства топката в тъч, ако той е неспособен да поддържа играта, поради което 
той няма право на изпълнение на страничното хвърляне. Аналогично, отборът, 
който е изтървал топка напред или е подал напред, няма право на въвеждане на 
топката в последвалата схватка. По този начин, преимуществото трябва винаги да 
остава за този отбор, който въвежда топката, въпреки че и тук, отново всички 
области на играта се разиграват в рамките на справедливото съревноване.

Целта на отбора владеещ топката е да поддържа продължителното й владение, 
като не я отстъпва на противниковия отбор, и с точни технически умения да 
продължи движението си напред и да отбележи точки. При невъзможност да 
постигне това, отборът губи владение на топката в полза на противниковия отбор 
в резултат на своя грешка или в резултат на качествена противникова защита. 
Борбата и продължителност, успех или неуспех.

Докато единият отбор се опитва да запази владението на топката, 
противниковият отбор се стреми да завладее топката. Това гарантира 
съществения баланс между продължителността на играта и продължителността 
на владението на топката. Този баланс между борбата и продължителността е в 
сила както при разиграването на стандартните комбинации, така и в открита 
игра.

Принципи на играта
Борба и продължителност на играта
Борбата за овладяване на топката е един от ключовите моменти в играта 
на ръгби. Такава борба може да възниква по време на играта в няколко 
различни форми:

Харта на Играта



Солидарност
Ръгби създава дух на обединение, който поражда 
приятелства за цял живот, другарство, работа в екип и 
вярност, която преминава границите на културните, 
географските, политическите и религиозните различия.
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Принципи на 
правилника
Правилата на Играта се основават на следните принципи:

СПОРТ ЗА ВСИЧКИ
Правилата дават възможност на играчите с различни физически данни, умения, 
пол и възраст да участват в контролируема, състезателна и приятна среда на 
собственото си техническо ниво. Всички, които практикуват ръгби са длъжни да 
имат ясна представа за правилата на Играта и да ги разбират.

ЗАПАЗВАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА
Правилата гарантират запазването на отличителните характеристики на ръгби 
чрез изпълнението на отсъдените схватки, страничните хвърляния, мауловете, 
спонтанните схватки, началните и възобновителните удари. Както и ключовите 
елементи, свързани с борбата и продължителността - подаването назад и 
блокиранията.

Харта на Играта



Дисциплина
Дисциплината е неделима част от играта, както на 
терена, така и извън него, тя се изразява чрез спазване 
на правилата, наредбите и основните ценности на ръгби.
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Принципи на 
правилника
УДОВОЛСТВИЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
Правилата определят рамките на играта, за да бъде тя приятна за играчите и за 
зрителите. Ако, в отделни случаи, тези цели станат несъвместими, удоволствието и 
развлечението се запазват като на играчите се дава пълна свобода да демонстрират 
своите умения. За постигане на точния баланс, правилата подлежат на постоянно 
преразглеждане.

ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА
Всички играчи имат преимущественото задължение да спазват правилата и да 
уважават принципите на честната игра.

Правилникът следва да се прилага по начин, който гарантира съответсвие
между играта и принципите на ръгби. Съдията и неговите странични помощници 
могат да постигат това чрез справедливост, последователност, възприемчивост
и управление на високо ниво. На свой ред, отговорността на треньорите, 
капитаните и играчите се изразява в уважение към авторитета на официалните 
ръководители на срещата.

Харта на Играта



Уважение
Уважението към съотборниците, съперника, 
официални ръководители на срещата и всички 
участващи в играта, има първостепенно значение.
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Заключение
Ръгби е ценен спорт за мъже и жени, момчета и момичета. Ръгби развива 
способност за работа в екип, разбиране, сътрудничество и взаимно уважение 
между спортистите. В основата на ръгби завинаги ще останат удоволствието от 
участието; мъжеството и уменията, изисквани от играта; любов към отборните 
спортове, които обогатяват живота на тези, които ги практикуват и приятелството 
за цял живот, скрепено от общия интерес към играта.

Именно благодарение, а не въпреки интензивните физически и атлетически 
характеристики на ръгби, живее този прекрасен дух на приятелство преди и след 
срещата. Старата традиция играчите от противниковите отбори прекарват 
приятно заедно извън терена и в социален аспект, си остава в основата на играта.

Ръгби се превърна в напълно професионален спорт, но съхрани духа и 
традициите на развлекателната игра. Във време, когато много традиционни 
спортни качества губят значението си или даже са застрашени, ръгби с право
се гордее със способността си да запази високите стандарти на спортното 
майсторство, етичното поведения и честната игра. Надяваме се, че настоящата 
Харта ще спомогне за укрепването на тези непреходни ценности.

Харта на Играта



Пр. 1
Пр. 2
Пр. 3
Пр. 4
Пр. 5
Пр. 6

Терен   
Топка
Брой играчи - Отбор     
Екипировка
Време 
Ръководители

Преди срещата
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Правило 1     Терен

22m
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Правило 1 Терен

2016
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Теренът е цялата площ показана на чертежа. Теренът включва:

Игралното поле е площта (показана на чертежа) между гол-
линиите и тъч-линиите. Тези линии не са част от игралното поле.

Игрална площ състои се от игралното поле и точковите полета
(показани на чертежа). Тъч-линиите, тъч-линиите на точковите полета 
и линиите на мъртва топка не са част от игралната площ.

Игрището се състои от игралната площ и окръжаващата го 
територия в границите на 5 метра (ако това е практически изпълнимо), 
която се нарича периферна площ.

Точковото поле е площта между гол-линията, линиите на мъртва 
топка и тъч-линиите на точковото поле. То включва гол-линията, но не 
влючва линията на мъртва топка и тъч-линиите на точковото поле.

22 м зона е площта между гол-линията и 22-метровата линия, 
включително 22-метровата линия, но без гол-линията.

Планът, включително всички термини и цифри в него, е част от 
Правилника на играта.

(a) Изискване. Настилката трябва да бъде безопасна за игра по всяко време.

(b) Вид настилка. Повърхността трябва да бъде тревна, но също така може да 
бъде пясъчна, глинена, снежна или изкуствена трева, при условие че 
настилката под тях е безопасна за игра. Настилката не трябва да бъде твърда, 
например от бетон или асфалт. При настилка от изкуствена трева, тя трябва 
да съответства на Разпоредба 22 на "Ръгби Свят".

1.2   ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАЗМЕРИ НА ИГРИЩЕТО

(a) Размери. Игрището не трябва да превишава 100 метра дължина и 70 метра
по ширина. Всяко от точковите полета не трябва да превишава 22 метра 
дължина и 70 метра по ширина.

Правило 1     Терен

1.1   НАСТИЛКА НА ИГРИЩЕТО
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(b) Дължината и ширината на игрището трябва да бъдат максимално близки до 
посочените размери. Всички площи трябва да имат правоъгълна форма.

(c) Разстоянието от гол-линията до линията на мъртва топка по възможност не 
трябва да е по-малко от 10 метра.

(d) В случай на:

(i) Срещи межу представителни национални отбори - мъже/жени или втори 
представителни отбори да отделни съюзи/федерации, или

(ii) Международни срещи по Ръгби 7; 

(iii) размерите трябва да бъдат възможно най-близки до максималните и не по-
малко от 94 метра дължина и 68 метра ширина на игралното поле, и 
минимална дължина на точковото поле - 6 метра. Съюзите/федерациите, 
желаещи промяна на максималните размери трябва да отправят заявка за 
компромис към Световно Ръгби.

(e) Периферната зона по възможност не трябва да е по-малко от 5 метра.

1.3   ЛИНИИ НА ИГРИЩЕТО

(a) Непрекъснати линии

Линиите на мъртва топка и тъч-линиите на точковото поле, които не са 
част от точковото поле;

Гол-линиите, които са част от точковото поле, но не са част от игрището;

22-метровите линии, които са успоредни на гол-линиите; 

Централната линия, която е успоредна на гол-линиите; 

Тъч-линиите, които не са част от игрището.

Правило 1      Терен

2016
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Правило 1 Терен

(b) Прекъснати линии

Всички линии, освен непрекъснатите, са прекъснати линии, представляващи 
5 метрови ивици.

Две прекъснатите линии минават успоредно на централната линия, на 10 
метра от двете й страни. Те се наричат прекъснати 10 метрови линии. 
Прекъснатите 10 метрови линии пресичат прекъснатите линии, минаващи 
успоредно на тъч-линиите, на 5 и 15 метра от тях.

Две прекъснати линии минават успоредно на тъч-линиите, на 5 метра от тях. 
Те започват от прекъснатите 5 метрови линии, успоредни на гол-линията и 
пресичат двете 22-метрови линии, двете 10 метрови прекъснати линии и 
централната линия на терена. Наричат се прекъснати линии на 5 метра. 

Две прекъснати линии минават успоредно на тъч-линиите, на разстояние 15 
метра от тях. Тези прекъснати линии започват от прекъснати 5 метрови 
линии, успоредни на гол-линията и пресичат двете 22 метрови линии, двете 
10 метрови прекъснати линии и централната линия на терена. Наричат се 
прекъснати линии на 15 метра.

Шест отделни ивици минават успоредно на гол-линиите, на 5 метра от тях. 
Две ивици се поставят така, че техните среди да се намират на 5 метра и
15 метра от тъч- линиите, от всяка страна на терена. Другите две ивици се 
разполагат на 5 метра пред всеки от пилоните на вратата, с 5 метрово 
разстояние между тях.

(c) Център

Една ивица от 0,5 метра разделя централната линия на терена на две равни 
части.

1.4   РАЗМЕРИ НА ПИЛОНИТЕ И НАПРЕЧНАТА ГРЕДА

(a) Разстояние между пилоните на вратата - 5,6 метра.

(b) Напречната греда разположена между пилоните така, че горният й край да
бъде на височина 3 метра от земята.

(c) Минимална височина на пилоните - 3,4 метра

(d) Ако пилоните на вратата са облицовани с протектори, разстоянието между 
гол-линията и външния край на протектора не трябва да надвишава 300 
мм. 
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Правило       1 Терен

1.5   ФЛАГЧЕТА
(a) На терена са поставени 14 флагчета, всяко с минимална височина 1,2

метра над земята.

(b) Флагчетата трябва да са поставени на пресечните точки между тъч-линиите 
на точковите полета и гол-линиите, както и на пресечните точки между на 
тъч-линиите на точковите полета и линията на мъртва топка. Тези осем 
флагчета се намират извън точковото поле и не са част от игрището.

(c) Флагчетата трябва да бъдат поставени на една линия с 22 метровите линии и
централната линия, на разстояние 2 метра извън тъч-линиите и вътре в
игрището. 

1.6   ВЪЗРАЖЕНИЯ ОТНОСНО ИГРИЩЕТО

(a) Ако някой от отборите има възражения относно терена или неговите 
очертания, той трябва да ги съобщи на съдията, преди началото на срещата.

(b) Съдията трябва да се опита да разреши проблема, но не трябва да започва 
срещата, ако прецени че някоя част от терена е опасна за игра. 

ВВВрррааатттааа

3 м до горния край на 
напречната греда

Минимална 
височина: 3,4 м

5.6 м

2016
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Правило 2       Топка

2.1   ФОРМА

Топката трябва да бъде с овална форма и да се състои от четири панела.

2.2   РАЗМЕРИ

280 - 300 мм
740 - 770мм

Дължина по линията 
Надлъжна окръжност 
Напречна окръжност 580 - 620 мм

2.3   МАТЕРИАЛ

Кожа или подходящ синтетичен материал. Топките могат да бъдат 
обработвани, за да станат водоустойчиви или по-удобни за хващане.

280-300 мм

740-770 мм

580-620 мм
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Правило 2 Топка

2.4   ТЕГЛО

410 - 460 грама

2.5   НАЛЯГАНЕ В НАЧАЛОТО НА СРЕЩАТА

65,71 – 68,75 КПа, 0,67 - 0,70 кг/см2, или 9,5 – 10,0 либри/инч2

2.6   РЕЗЕРВНИ ТОПКИ

По време на срещата може да има резервни топки, но никой от отборите не 
може да печели или да се опитва да печели преимущество чрез тяхното 
използване или смяна.

2.7   ТОПКИ С ПО-МАЛЪК РАЗМЕР

В срещу между играчи от младши възрасти могат да се 
използвт топки с различни размери.

2016
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Отбор. Отборът се състои от петнадесет играчи, които започват 
срещата, плюс всички позволени смени и/или замени.

Смяна. Играч, който сменя контузен съотборник.

Замяна. Играч, който сменя съотборник по тактически съображения.

Максимален брой: по време на игра, всеки от отборите трябва да разполага 
с не повече от петнадесет играчи на игрището.

3.2    ОТБОР С ПО-ГОЛЯМ ОТ РАЗРЕШЕНИЯ БРОЙ
ИГРАЧ Възражение: отборът може да отправя възражение към съдията за броя на

играчие в противниковия отбор във всеки момент преди или по време на 
срещата. Щом като съдията узнае, че в отбора има повече играчи, той трябва 
поиска от капитана да коригира броя на играчите. Резултатът до момента на 
възражението не се променя.
Санкция: Наказателен удар от мястото на възобновяване на играта.

3.3    ПРИ ПО-МАЛКО ОТ ПЕТНАДЕСЕТ ИГРАЧИ

Федерацията може да разрешава провеждане на срещи между отбори с по-
малко от петнадесет играчи в отбор. В такива случаи са в сила всички 
Закони на играта, с изключение на задължението за минимум петима 
играчи в отсъдените схватки. 
Изключение: срещите между отбори по 7 играчи са изключение. В тези 
срещи се прилагат Измененията за ръгби 7 към Законите на играта.

Правило 3 Брой играчи - Отбор

3.1    МАКСИМАЛЕН БРОЙ ИГРАЧИ В ИГРИЩЕТО
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3.4    ЗАЯВЕНИ СМЕНИ

(a) В международни срещи Федерацията може да заявява до осем играчи за 
смяна

(b) В останалите срещи, броят на заявените смени/замени - максимум осем -се 
определя от Федерацията, организираща срещата

(c) Федерацията (или федерациите - при среща или състезание между отбори 
от две или повече федерации) определя броя на заявените смени/замени, 
но не повече от осем.

(d) Отборът може да сменя до двама играчи от първа линия (трима, съгласно 
Правило 3.14) и до петима играчи на други постове.

(e) Смените могат да се извършват само при мъртва топка и с
разрешението на съдията. 

3.5    ПЪРВА ЛИНИЯ - СМЕНИ И ЗАМЕНИ

Отборите носят отговорност за това, че всички играчи от първа линия и 
потенциалните смени са тренирани подходящо. Съдята няма задължение да 
определя дали един играч е подходящо трениран, за да играе първа линия.

Правило 3 Брой играчи - Отбор

(a)

2016
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(b) В долната таблица е посочен броят на подходящо подготвените и опитни
играчи за първа линия, при съответен брой заявени играчи.

След като се вземат мерки за здравето на играчите, федерация може да 
измени минималния брой на играчите от първа линия в отбор и 
минималния брой задължителни резерви в определени нива на играта и в 
рамките на своите правомощия

Когато федерацията/организатора на срещата е определил отбора да бъде 
от 23 играча, а отбора има само две смени от първа линия, тогава отбора 
може да впише в състава си само 22 играча. 

(c) Преди мача, всеки отбор трябва да уведоми съдията кои са играчите от първа 
линия и кои са потенциалните им замесници и само тези играчи могат да 
играят на първа линия, когато схватката се оспорва.

(d) Играч от първа линия може да започне срещата на друг пост. 

Правило 3        Брой играчи - Отбор

Брой играчи 
в отбор

Минимален брой играчи 
от първа линия в отбор

Трябва да бъде в 
състояние да замени при 
първа нужда

15 или по-малко 3 –

16, 17 или 18 4 Или пилиер или талоньор

19, 20, 21 или 22 5 Или пилиер или талоньор

23 6 Ляв или десен пилиер и 
талоньор
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3.6         УСЛОВНИ ОТСЪДЕНИ СХВАТКИ

(a) Отсъдена схватка ще стане условна, ако един или двата отбора не разполагат 
с подготвени за първа линия играчи или, ако съдията вземе това решение.

(b) Федерация/организатор на срещата могат да определят дали една среща 
може да започне или да продължи с условни сотсъдени схватки

(c) Когато играч от първа линия напусне игралното поле, независимо дали е 
поради контузия или временно или постоянно отстраняване, съдията ще 
провери дали отбора може да продължи с оспорвани отсъдени схватки. Ако 
съдията е уведомен, че отбора няма да може да се бори в отсъдена схатка 
тогава той отсъжда условна отсъдена схватка. Ако играча се върне или друг 
играч от първа линия се влезе в игра, тогава оспорваните отсъдени схватки 
могат да продължат.

(d) В отбор от 23 играча или по преценка на федерацията/организатора на 
срещата играч чието излизане е накарало съдията да отсъди условна отсъдена 
схватка не може да бъде заменен.

(e) Ако е възможно отбор трябва да има трима играча от първа линия в първата 
линия по всяко време. В условна отсъдена схватка само, ако няма на 
разположение играч от първа линия всеки друг играч може да играе в първа 
линия.

(f) Ако в резултат на временно отстраняване на играч от първа линия друг 
играч трябва да бъде избран от отбора да напусне игралното поле, за да даде 
възможност на играч от първа линия, който е на разположение да влезе, 
избрания играч не може да се върне, докато периода на отстраняване не 
завърши..

(g) Ако играч от първа линия бъде изгонен друг играч трябва да бъде избран от 
отбора да напусне игралното поле, за да даде възможност на играч от първа 
линия да влезе в игра, избрания играч може да действа като смяна.

Правило 3        Брой играчи - Отбор
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3.7       ОТСТРАНЕН ЗА ГРУБА ИГРА

Играч отстранен за груба игра не може да бъде заменен или сменен. За 
изключения вижте точка 3.5.

3.8       ОКОНЧАТЕЛНА СМЯНА

Играч може да бъде окончателно сменян, ако е контузен. Ако играчът е 
сменен окончателно, той не трябва да се връща в игра в тази среща. 
Смяната на контузения играч трябва да се извършва при мъртва топка и с 
разрешението на съдията.

3.9       РЕШЕНИЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛНА СМЯНА

(a) В срещи между представителни национални отбори, ирачът може да бъде 
сменян само ако той, по преценка на лекар, е получил контузия, при коята 
не е препоръчително да продължи игра в тази среща.

(b) При други срещи, за които Федерацията е дала изрично разрешение, 
контузен играч може да бъде сменян по преценка на медицинско лице. 
При липса на такова лице, играчът може да бъде сменян със съгласието на 
съдията.

Правило 3 Брой играчи - Отбор

3.10     ПРАВО НА СЪДИЯТА ДА СПИРА ОТ ИГРА КОНТУЗЕН ИГРАЧ

Ако съдията прецени - при наличие или липса на съвет от лекар или 
друго медицинско лице – че играчът е с контузия, при която трябва да 
преустанови игра, съдията може да разпореди на този играч да напусне 
играището. Съдията също може да разпореди на контузения играч да 
напусне терена, за да бъде подложен на медицински преглед.
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3.10     ВРЕМЕННА ЗАМЯНА - ЗАМЯНА ПРИ КРЪВ

(a) Когато играч напусне полето за спиране на кървяща и/или превръзка на 
открита рана, той може да бъде временно заменен. Ако временно замененият 
играч не се върне в игралното поле до 15 минути (реално време) след 
напускане на игралната площ, замяната се превръща в окончателна и 
замененият играч не трябва да се връща в игралното поле.

(b) При международни срещи, назначеният лекар преценява дали 
нараняването изисква временна замяна.

(c) По незначителните акради и охлузвания не представляващи повод за 
временна замяна, се третират при спиранията на играта.

(d) Ако играчът за временната замяна получи контузия, той също може да бъде 
заменян.

(e) Ако играчът за временна замяна бъде отстранен за нечиста игра, замененият 
играч не може да се връща в игралното поле.

(f) Ако играчът за временна замяна получи жълт картон и временно 
отстраняване, замененият играч не може да се връща в игралното поле, 
преди срока на отстраняването.

Правило 3 Брой играчи - Отбор

3.11     ВРЕМЕННА СМЯНА - ПРЕГЛЕД ЗА КОМОЦИО

Ако, в даден момент от срещата, играч получи комоцио или съществува 
съмнение за такова, този играч трябва незабавно да бъде окончателно 
отстранен от игралното поле. Това действие е известно като “Разпознаване 
и отстраняване”.
Единствено на срещи от елитното ниво на мъже/жени, според 
предварително одобрение от "Ръгби Свят" (съгласно Наредби 10.1.4 и 
10.1.5) за използването на “Преглед за контузия на главата” и съответната 
процедура за временна замяна, играчът преминал преглед за контузия на 
главата:

• Трябва да напусне игралното поле, и
• Да бъде временно заменен (дори при изчерпани смени/замени).

2016
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Това позволява преглед на играча, когато липсва очевидни симптом за 
комоцио или съмнение за такова, ако бъде установено той трябва 
окончателно да бъде отстранен от игралното поле.
Когато такъв играч бъде временно заменен:

(a) Ако този играч не бъде представен на страничния съдия в рамките на десет 
минути (действително време), след напускане на игралното поле за 
преценка на контузията на главата, замяната автоматично се превръща в 
окончателна и замененият играч не може да се връща в игралното поле.

(b) Ако временната замяна се извърши до десет минути, преди края на първото 
полувреме, тя се превръща в окончателна, освен ако замененият играч не се 
върне в игралното поле непосредствено при началото на второто полувреме.

(c) Ако временно влезлият играч не е останал в игра окончателно, той няма 
право да изпълнява наказателни удари или допълнителни удари във 
вратата.

(d) Временно влезлият играч може да бъде временно заменен, ако той има 
нужда от “Преглед за контузията на главата” (дори при изчерпани смени/
замени).

(e) Ако временно влезлият играч бъде отстранен за нечиста игра, замененият 
играч не може да се връща в игралното поле, освен по Правило 3.5 (Първа 
линия – Смени и замени) и Правило 3.13 (Връщане в игра на заменени 
играчи), и само ако играчът има разрешение от лекаря и е представен на 
страничния съдия до десет минути (действително време), след напускането 
на игралното поле за Преглед за контузия на главата. 

(f) Ако временно влезлият играч получи жълт картон и временно 
отстраняване, замененият игач не може да се връща в игралното поле до 
края на отстраняването, освен по Правило 3.5 (Първа линия – Смени и 
замени) и Правило 3.13 (Връщане в игра на заменени играчи), и само ако 
играчът има разрешение от лекаря и е представен на страничния съдия до 
десет минути (действително време), след напускането на игралното поле за 
Преглед за контузия на главата. 

Правило 3      Брой играчи - Отбор



40LAWS OF THE GAME RUGBY UNION

3.12     ВРЪЩАНЕ НА ИГРАЧ В СРЕЩАТА

(a) Играч с открито или кървящо нараняване трябва да напусне игрището. 
Играчът не трябва да се връща, преди овладяването на кръвоизлива и 
превързването на нараняването.

(b) Играч, който напуска срещата поради контузия или друга причина, не 
трябва да се връща в срещата, без разрешението на съдията. Съдията не 
трябва да позволява на играч да се връща в срещата, докато топката е в игра.

(c) Ако играч, смяна или замяна, се върне в срещата без разрешението на 
съдията, и съдията прецени, че играчът е постъпил така, за да подпомогне 
на своя отбор или да попречи на противниковия отбор, съдията 
санкционира играча за лошо поведение. 
Санкция: наказателен удар от мястото за възобновяване на играта.

3.13     ВРЪЩАНЕ В ИГРА НА ЗАМЕНЕНИ ИГРАЧИ

Вече заменен играч може да се връща в срещата, само за да замени:

• контузен играч от първа линия, съгласно Правило 3.5
• играч с кървящо нараняване, съгласно Правило 3.11
• играчи, преминаващ Преглед за контузия на главата, съгласно 
Правило 3.12
• играч, който е бил контузен в резултат на нечиста игра (потвърдено от 
съдиите) 

3.14     РОТАЦИОННИ СМЕНИ

Федерацията може да разреши ротационни смени в определени възрастови 
групи и нива за срещи под нейната юрисдикция. Броят на смените не 
трябва да надвишава дванадесет. Администрирането и правилата за 
ротационните смени са от компетенцията на съответната федерация.

Правило 3 Брой играчи - Отбор
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Екипировката е всичко това, което играчът носи върху себе си.

Играчът носи фланелка, шорти, долно бельо, чорапи и обувки.

Подробна информация относно разрешените спецификации на 
облеклото и бутоните може да се намери в Спецификациите на IRB 
(Наредба 12).

(a) Играчът може да носи предпазни средства от еластична или свиваща се 
материя, която може да се изпира.

(b) Играчът може да носи кори за пищялите, съответстващи на 
Спецификациите на World Rugby (Наредба 12). 

(c) Играчът може да носи под чорапите предпазители за глезени, които не 
надвишават една трета от височината на пищяла и ако са от твърд материал, 
той не трябва да е метал. 

(d) Играчът може да носи ръкавици без пръсти, които трябва да съответстват на 
Спецификациите на World Rugby (Наредба 12).

(e) Играчът може да носи протектори за раменете, които трябва да са доборени 
с маркировката на World Rugby (Наредба 12).

(f) Играчът може да носи предпазител за уста или стоматологичен протектор.

(g) Играчът може да носи каска, която трябва да е одобрена с маркировката на 
World Rugby (Наредба 12). 

Правило 4     Екипировка на играчите

4.1       ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ЕКИПИРОВКАТА

Ръкава на фланелката трябва да стига най-малко до средата на 
разтоянието между рамото и лакатя.
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4.2     СПЕЦИАЛНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЖЕНИ
Освен горните елементи, жените могат да носят:

(a) Предпазители за бюста, които трябва да бъдат подпечатани с 
одобрителния знак на World Rugby (Regulation 12).

(b) Памучни дълги клинове с единичен шев, под шортите и калците.

(c) Забрадки, ако такива не представляват опасност за носещите ги или за 
останалите играчи и не противоречи на Наредба  12.

4.3      БУТОНИ

(a) Бутоните на обувките на играчите трябва да съответстват на Спецификациите на 

World Rugby (Наредба 12).

(b) Разрешават се каучукови изляти подметки, при условие че нямат остри 
краища или ръбове.

Правило 4 Екипировка на играчите

(h) Играчът може да носи бандаж и/или превръзка за покритие и/или 
предпазване на травма.

(i) Играчът може да носи тънка лента или друго подобно средство за предпазване 
и/или предотвратяване на травма.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ
(j) Играч може да се носят очила, които трябва да са одобрени с маркировката на 
World Rugby (Наредба 12).

2016
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4.4       ЗАБРАНЕНИ ЕЛЕМЕНТИ В ЕКИПИРОВКАТА

(a) Играчът не трябва да носи никакви зацапани с кръв елементи.

(b) Играчът не трябва да носи никакви остри или грапави предмети.

(c) Играчът не трябва да носи никакви елементи, съдържащи катарами, 
закопчалки, халки, сачми, ципове, винтчета, болтове, твърди материали 
или предпазни средства, освен позволените в настоящото Правило

(d) Играчът не трябва да носи никакви украшения като пръстени или обици.

(e) Играчът не трябва да носи ръкавици с пръсти.

(f) Играчът не трябва да носи шорти с пришити към тях подплънки.

(g) Играчът не трябва да носи никакви други елементи, освен
съответстващите на спецификациите на Световно ръгби за такава
екипировка (Наредба 12)

(h) Играчът не трябва да носи никакви елементи, които може да са позволени 
от Правилника, но по преценка на съдията, могат да причинят контузия 
на играч.

(i) Играчът не трябва да носи комуникационни устройства в екипировката 
или прикачени към тялото.

(j) Играчът не трябва да носи никакви допълнителни елементи в 
екипировката си, които не съответстват на Наредба 12 на Световно ръгби. 

Правило 4 Екипировка на играчите
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4.5       ПРЕГЛЕД НА ЕКИПИРОВКАТА НА ИГРАЧИТЕ
(a) Съдията или страничните помощници назначени от или под 

ръководството на организатора на срещата, трябва да проверят дали 
екипировката и бутоните на играчите, съответстват на настоящото 
Правило.

(b) Съдията има право да прецени по всяко време, преди или по време на 
срещата, че част от екипировката на играча е опасна или непозволена. Ако 
съдията прецени, че екипировката е опасна или непозволена, той трябва да 
разпореди на играча да я отстрани. Играчът не трябва да участва в срещата, 
докато не отстраи елементите от екипировката.

(c) Ако при проверката преди срещата, съдията или страничният помощник 
уведоми играч, че носи забранен според настоящото Правило елемент, и в 
последствие се окаже, че играчът го носи в игралната площ, този играч се 
отстранява за лошо поведение.
Санкция: Наказателен удар от мястото за възобновяване на играта.

4.6        ДРУГА ЕКИПИРОВКА
Съдията не трябва да позволява на никой от играчите да напуска игрището 
за смяна на елементи от екипировката си, освен ако не са зацапани с кръв.

За допълнителна информация относно правилата, касаещи екипировката на 
играчите вижте Наредба 12 на адрес:
http://playerwelfare.worldrugby.org/reg12

Правило 4 Екипировка на играчите
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5.1       ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СРЕЩАТА

Срещата продължава не повече от 80 минути включително изгубено време, 
допълнително време и други специални случаи. Срещата е разделена на 
две части, всяка от които се състои от не повече от 40 минути игрално 
време.

5.2       ПОЛУВРЕМЕ

След почивката на полувремето, отборите сменят своите страни. 
Почивката трае не повече от 10 минути. Продължителността на почивката 
се определя от организатора на срещата, федерацията или легитимния 
орган, под чиато юрисдикция се провежда срещата. По време на почивката, 
отборите, съдията и страничните помощници могат да напускат игрището.

5.3       ЗАСИЧАНЕ НА ВРЕМЕТО

Съдията засича времето, но може да предостави това задължение на единия 
или двамата си помощници и/или на специално лице, в който случай съдията 
сигнализира при спиране на времето. На срещи, в които няма специално лице 
засичащо времето, и ако съдията има съмнения относно изтеклото време, той 
може да се консултира с единия или с двамата си помощници, или с други 
лица, но само ако страничните помощници не са в състояние да му помогнат.

5.4       ИЗГУБЕНО ВРЕМЕ

Изгубеното време може да се дължи на следните случаи:

(a) Контузия. Съдията може да спре играта за не повече от една минута, така че 
контузен играч да бъде прегледан или заради друго разрешено забавяне.

Съдията може да позволи продължаване на играта, докато медицинското 
лице помага на контузен играч в игралната площ или този играч може да 
отиде до тъч-линията за да бъде прегледан.

Правило 5 Време
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При сериозна травма, когато играчът трябва да бъде изведен от игрището, 
съдията определя необходимото време за извеждане на контузения играч от 
игрището.

(b) Смяна на екипировка. При мъртва топка, съдията дава време за подмяна 
или поправка на разкъсана фланелка, шорти или обувки. Позволява се 
време за играч, който да си завърше връзките на обувките.

(c) Смяна и замяна на играчи. Позволява се време за смяна или замяна на
играчи.

(d) Консултиране на съдията с помощник-съдията или с други служебни
лица. Позволява се време за консултиране между съдията и помощник-
съдиите или други служебни лица.

5.5       КОМПЕНСАЦИЯ НА ИЗГУБЕНО ВРЕМЕ

Изгубеното игрално време може да се компенсира само в същата половина 
от срещата.

5.6       ИЗИГРАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВРЕМЕ

Срещата може да продължи повече от осемдесет минути, ако организаторът 
на срещата е позволил изиграване на допълнително време при равен краен 
резултат в състезание с пряко елиминиране.

5.7       ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ВРЕМЕТО

(a) В международни срещи играта винаги продължава осемдесет минути, плюс 
изгубеното време.

(b) В останалите срещи, продължителността на срещата се определя от 
федерацията.

(c) При липса на решение от федерацията, отборите се споразумяват за 
продължителността на срещата. При невъзможност за споразумение, 
определящ е съдията.

Правило 5 Време
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(d) Съдията има правото да прекрати срещата по всяко време, ако прецени 
че нейното продължаване носи опасности.

(e) Ако при изтичане на времето, топката е в игра или не са отиграни отсъдена 
схватка, странично хвърляне, съдията позволява продължаване на играта до 
следващата мъртва топка. Топката е мъртва, когато съдията присъди схватка, 
странично хвърляне или избор на невиновния отбор, ждроп-аут, 
допълнителен удар или успешен наказателен удар във вратата. Схватката не 
е завършена, ако трябва да се повтори. Ако времето е изтекло след 
отсъджане на марк, свободен или наказателен удар, съдията позволява 
продължаване на играта.

(f) Ако времето изтече след отбелязване на есе, съдията позволява време за 
изпълнение на допълнителния удар.

(g) Отбор отбелязъл есе близо до края на срещата може да изпълни или не 
допълнителния удар. При условия, че те откажат да изпълнят 
допълнителния или го изпълнят в рамките на оставащото време, 
възобновителния удар ще се осъществи и срещата ще свърши при 
следващото спиране на играта в рамките на закона. Времето започва да тече 
след шутирането на топката.

(h) Ако има отбелязан резултат към края на мача и има време за изпълнение на 
възобновителния удар, но времето ще изтече веднага след шута и шутьора:
• не шутира топката десет метра
• шутира топката директно в тъч
• шутира за мъртва топка или върху точковото поле на противника или
през линия на мъртва топка

съдията ще предложи на ненарушаващия отбор възможностите предвидени 
от Правило 13.7, 13.8 и 13.9 съответно и мача продължава до следващата 
мъртва топка.

(i) При изключително топло и/или влажно време, съдията по своя преценка, 
позволява по една пазуа за вода във всяко полувреме. Такава пауза за вода не 
трябва да надвишава една минута. Времето се компенсира в края на всяко 
полувреме. Паузата за вода обикновено се дава след отбелязване или когато 
топката е извън игра в близост до централната линия.

Правило 5 Време
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Всяка среща се ръководи от служебни лица, които включват 
съдия и двама странични помощници или помощник-съдии. Други 
лица, упълномощени от организаторите на срещата, могат да 
включват резервен съдия и/или резервен помощник-судия, служебно 
лице, което да помага на съдията при вземането на решения, с 
помощта на технически устройства; отговорник по засичане на 
времето; лекар на срещата, лекари на отборите, неиграещи членове 
на отборите и отговорници за топките.

Страничният може да бъде назначаван от организатора на срещата 
или участващ в срещата отбор и той отговаря за сигнализиране, тъч, 
тъч в точковото поле и успешни или неуспешни удари във вратата.

Помощник-съдията може да бъде назначаван от организатора на 
срещата и отговаря за сигнализиране, тъч, тъч в точковото поле и 
успешни или неуспешни удари във вратата и за посочване на нечиста 
игра. Помощник-съдията също оказва помощ на съдията при 
изпълнение на всяко от неговитезадължения и се ръководи от съдията.

6.A      СЪДИЯ
ПРЕДИ СРЕЩАТА

Съдията се назначава от организатора на срещата. Ако не е назначен 
съдия, двата отбора се споразумяват за такъв. Ако те не могат да се 
споразумеят, съдията се определя от отбора-домакин.

6.A.2   ЗАМЯНА НА СЪДИЯ

Ако съдията няма възможност да завърши срещата, се назначава негов 
заместник, според указанията на организатора. Ако организаторът не е дал 
указания, съдията назначава свой заместник. Ако той не е в състояние да 
посочи свой заместник, такъв се назначава от отбора домакин.

Правило 6 Ръководители

6.A.1   НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДИИ
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6.A.3 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДИЯТА ПРЕДИ СРЕЩАТА

(a) Жребий. Съдията организира теглене на жребий. Единият от капитаните 
хвърля монета, а другият капитан избира страна на монетата. Спечелилият 
жребия решава дали да изпълни начален удар или да избере страна. Ако 
спечелилият жребия избере страна, противниковият отбор трябва да 
изпълни началния удар и обратното.

ПО ВРЕМЕ НА СРЕЩАТА

7.A.4 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДИЯТА В ИГРИЩЕТО

(a) Съдията е единствен тълкувател на фактите и Правилника по време на 
срещата.Съдията трябва да прилага честно всички правила на играта във 
всяка среща.

(b) Съдията засича времето.

(c) Съдията записва резултата.

Правило 6 Ръководители
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6.A.5 ВЛИЗАНЕ И НАПУСКАНЕ НА ИГРАЛНАТА ПЛОЩ
(a) Упълномощени медицински лица могат да влизат в игралната площ по 

време на срещата, за да преглеждат контузени играчи. Те трябва да влизат в 
игралната площ, само ако това е безопасно за тях.

(b) Лицата, които носят вода на играчите могат да влизат в игралната площ по време 
на срещата, само при спряла игра, поради контузия на участник.

(c) Лицето, което носи приставката за удар с крак, може да влиза в игралното поле, 
след като отборът е посочил намерение за стрелба във вратата, след 
като за отбора е присъден наказателен удар или е отбелязал есе.

(d) Съдията дава разрешение на играчите да напускат игралната площ.

(e) Съдията дава разрешение на смените или замените да влизат в игралната площ. 

(f) Треньорите могат да влизат в игралната площ при своите отбори на 
полувремето.

7.A.6 ПРОМЯНА НА СЪДИЙСКО РЕШЕНИЕ

Съдията може да променя свое решение, когато страничният помощник 
е вдигнал флагче, за да сигнализира тъч.

Съдията може да променя свое решение, когато помощник-съдията е 
вдигнал флагче, за да сигнализира тъч или проява на груба игра.

6.A.7 КОНСУЛТИРАНЕ НА СЪДИЯТА С ДРУГИ ЛИЦА

(a) Съдията може да се консултира с помощник-съдиите по въпроси свързани 
с техните задължения, закона за нечиста игра или засичането на времето и 
може да поиска помощ свързана с други аспекти на съдийските 
задължения, включително преценка за засада.

Правило 6 Ръководители
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ЕЕЕКККСССПППЕЕЕРРРИИИМММЕЕЕНННТТТАААЛЛЛНННИИИ   ИИИЗЗЗМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ

(b) Организаторът на срещата може да назначи т.н. Видео-рефер (TMO), който 
използва технически устройства при изясняване на следните ситуации;

(i) При съмнение за затисната топка в точковото поле за есе или затискане
в собственото точково поле.

(ii) При съмнение за успешен удар във вратата.

(iii) При съмнение за играчи в тъч или тъч на точковото поле, преди 
затискането на топката в точковото поле или изваждане зад линията
на мъртвата топка.

(iv) Когата съдията прецени, че може да е извършено нарушение, довело до есе 
или предотвратило есе. 

(v) Преглед на ситуации, при които съдията е преценил, че има съмнения за 
груба игра.

(vi) Изясняване на санкции, които се изискват при груба игра.

(c) Всички ръководители на срещата, включително TMO, могат да препоръчат
преглед от страна на TMO. Прегледите се извършват съгласно протокола за 
TMO, който се намира на адрес: laws.worldrugby.org.

(d) Организаторът на срещата може да назначава засичащ времето, който да 
сигнализира края на всяка част.

(e) Съдията не трябва да се консултира с никакви други лица.

Правило 6 Ръководители
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6.A.8  ЗВУКОВИ СИГНАЛИ НА СЪДИЯТА
(a) Съдията трябва да носи със себе си свирка, с която да сигнализира началото 

и края на всяка среща.

(b) Съдията има правото да подава сигнал за спиране играта по всяко време.

(c) Съдията трябва да подава сигнал със свирката при отбелязване на точки или 
при затискане в собственото точково поле.

(d) Съдията трябва да подава сигнал със свирката за спиране при нарушение 
или проява на нечиста игра. При временно или окончателно отстраняване 
на нарушител, съдията трябва да подаде втори сигнал със свирката при 
отсъждане на наказателен удар или наказателно есе.

(e) Съдията трябва да подава сигнал със свирката, когато топката е излязла от 
игра, когато е затворена или при налагане на санкция.

(f) Съдията трябва да подава сигнал със свирката, когато продължаването на 
играта е опасно или при вероятност от сериозна контузия на играч.

7.A.9  РЕАКЦИЯ НА СЪДИЯТА ПРИ КОНТУЗИИ

Ако съдията спре играта заради контузен играч, без наличие на нарушение 
и топката не е мъртва, играта продължава с отсъдена схватка. Отборът 
влядял последен топката я хвърля. Ако топката не е била ничие владение, 
тя се хвърля от атакуващия отбор.

6.A.10 СЪПРИКОСНОВЕНИЕ НА ТОПКАТА СЪС СЪДИЯТА

(a) Ако топката или играчът който я носи докоснат съдията и никой от отборите 
не спечели преимущество от това, играта продължава. Ако някой отбор е 
спечелил преимущество, съдията разпорежда отсъдена схватка, а отборът 
играл последен с топката, има правото на хвърляне.

Правило 6 Ръководители
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(b) Ако някой от отборите е спечелил преимущество в точковото поле, когато 
топката е била във владение на атакуващ състезател, съдията отсъжда есе на 
мястото на съприкосновението.

(c) Ако някой от отборите е спечелил преимущество в точковото поле, когато 
топката е била във владение на защитаващ състезател, съдията отсъжда 
собствено затискане на мястото на съприкосновението. 

6.A.11 ДОКОСВАНЕ НА ТОПКА В Т. ПОЛЕ ОТ НЕИГРАЕЩ
Съдията преценява евентуалното продължение в следващия момент 
и отсъжда есе или затискане в собственото точково поле, на мястото 
на съприкосновението.

СЛЕД СРЕЩАТА
6.A.12 РЕЗУЛТАТ

Съдията съобщава резултата на отборите и на организатора на срещата.

6.A.13 ОКОНЧАТЕЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИГРАЧ

При окончателно отстраняване на играч, съдията при първа възможност 
подава до организатора на срещата писмен доклад относно нарушението за 
нечиста игра.

6.B СТРАНИЧНИ И ПОМОЩНИК-СЪДИИ
ПРЕДИ СРЕЩАТА

6.B.1 НАЗНАЧАВАНЕ НА СТР. И ПОМОЩНИК-СЪДИИ
За всяка среща има по двама странични или помощник-съдии. Ако такива 
не са назначени от или под ръководството на организатора на срещата, 
всеки от отоборите предоставя по един страничен помощник.
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6.B.2   ЗАМЯНА НА СТРАНИЧЕН ИЛИ ПОМОЩНИК-СЪДИЯ

Организаторът на срещата може да посочва лице за замяна на съдията, 
страничнен или помощник-съдия. Такова лице се нарича резервен 
страничен или резервен помощник-съдия и стои в периферната площ.

6.B.3 КОНТРОЛ НА СТРАНИЧНИТЕ И ПОМОЩНИК-СЪДИИТЕ

Съдията контролира двамата странични или помощник-съдии. Съдията 
може да им казва какви са техните задължения и да отменя техни решения. 
Съдията може да поиска замяна на страничния, ако не е доволен от него. Ако 
съдията прецени, че страничният има лошо поведение, той има право да го 
отстрани и да подаде доклад до организатора на срещата.

ПО ВРЕМЕ НА СРЕЩАТА

6.B.4 МЯСТО НА СТР. ИЛИ НА ПОМОЩНИК-СЪДИИТЕ

(a) От всяка страна на терена има по един страничен или помощник-съдия. 
Страничният или помощник-съдията стои на тъча, освен когато съдийстват 
при удар във вратата. Когато съдийстват удар във вратата, страничните или 
помощник-съдиите застават в точковото поле, зад вратите.

(b) Помощник-съдията може да влиза в игрището, за да докладва на съдията за 
нарушение при опасна игра или лошо поведение. Помощник-съдията може 
да извършва това, само при поредното спиране на играта. 
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6.B.5 СИГНАЛИ НА СТР. ИЛИ НА ПОМОЩНИК-СЪДИЯТА

(a) Всеки страничен или помощник-съдия носи флагче или подобно средство, с 
което да сигнализира своите решения.

(b) Сигнализиране на резултат от удар във 
вратата. При изпълнение на
допълнителен или наказателен удар
във вратата, страничният или
помощник-съдията трябва да
съдейства на съдията, като
сигнализира резултата от удара.
Страничните или помощник-съдиите
застават до или зад всеки от
пилоните на вратата. Ако топката
премине над напречната греда и зад
пилоните, страничните или
помощник-съдиите вдигат
флагчетата, за да сигнализират
отбелязания гол.

УУУссспппееешшшеееннн   ууудддаааррр   вввъъъввв   ввврррааатттааатттааа

(c) Сигнал за тъч. Когато топката или
играчът с нея излезе в тъч, 
страничният или помощник-
съдията трябва да вдигне флагчето 
нагоре. Страничният или 
помощник-съдията трябва да 
застане на мястото за страничното 
хвърляне и да посочи изпълняващия 
отбор. Страничният или помощник-
съдията трябва да сигнализира и 
когато топката или играчът с нея, е 
излязъл в тъч на точковото поле.

ТТТъъъччч   иии   ииизззпппъъълллннняяявввааащщщ   ооотттбббоооррр
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(d) Спускане на флагчето. След хврълянето на топката, страничният или
помощник-съдията трябва да свали флагчето, с изключение на следните
случаи:

Изключение 1: Когато хвърлящият играч пристъпи с крак в игрището, 
страничният или помощник-съдията не спуска флагчето.

Изключение 2: Когато хвърлянето се изпълни от отбора, който няма право на 
хвърляне, страничният или помощник-съдията не спуска флагчето.

Изключение 3: Когато при бързо 
изпълнение, топката излязла в тъч е 
била заменена с друга, или след 
излизането и в тъч е докоснала или е 
била докосната от друг, освен играча 
изпълняващ хвърлянето, страничният 
или помощник-съдията продължава да 
държи флагчето вдигнато.

(e) Съдията, е не страничният или 
помощник-съдията, решава дали топката 
е била хвърлена от правилното място.

(f) Сигнализиране за груба игра. 
Помощник-съдията сигнализира прояви 
на груба игра или лошо поведение, чрез 
задъжане на флагчето хоризонтално и 
насочено към терена, под прав ъгъл 
спрямо тъч-линиата. 

6.B.6   СЛЕД СИГНАЛ ЗА ГРУБА ИГРА
Организаторът на срещата може да упълномощи помощник-съдията да 
сигнализира проявите на нечиста игра. Когато помощник-съдията е 
подал сигнал за нечиста игра, той трябва да остане извън тъч-линията и 
да продължи да изпълнява другите си задължения до следващото спиране 
на играта. След това, помощник-съдията може да влезе в игралната площ, 
за да докладва на съдията за извършеното нарушение. Тогава съдията 
може да предприеме необходимото действие. Всяка отстъдена санкция 
трябва бъде в съответствие с Правило 10 - Нечиста игра.

СССииигггнннаааллл   зззааа   гггрррууубббааа   ииигггрррааа
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СЛЕД СРЕЩАТА
6.B.7    ОКОНЧАТЕЛНО ОТСТРАНЕН ИГРАЧ

Ако играч бъде окончателно отстранен в следствие на сигнал от помощник-
съдията, веднага след срещата този помощник-съдия подава писмен доклад 
за инцидента до съдията и го предсатвя на организатора на срещата.

6.C      ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЛИЦА
6.C.1   РЕЗЕРВЕН СТРАНИЧЕН ИЛИ ПОМОЩНИК-СЪДИЯ

При назначен резервен страничен или помощник-съдия, на тях може да 
се възложат съдийските пълномощия по смените и замените на играчите.

6.C.2    ЛИЦА С ПРАВО НА ДОСТЪП В ИГРИЩЕТО

Лекарят на срещата и неиграещи членове на отбора могат да навлизат в 
игралната площ с разрешение на съдията.

6.C.3    ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТЪП В ИГРИЩЕТО

В случай на контузия, само лекарят на срещата и/или неиграещи членовете 
на отбора, които имат медицинско обучение (само квалифицирани лекари 
или физиотерапевти) могат да влязат в игралното поле, докато играта 
продължава

Останалите неиграещи членове на отбора могат да влизат на игралното 
поле, докато играта продължава, при условие че имат разрешение от 
съдията. В противен случай, те влизат само при мъртва топка. Такива лица 
не трябва да пречат, месят или правят никакви коментари до длъжностните 
лица на срещата.

Правило 6 Ръководители
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ИЗИГРАВАНЕ НА СРЕЩАТА

Срещата започва с начален удар.

След началния удар, всеки играч, който е извън положение на 
засада, може да хваща топката и да тича с нея.

Всеки играч може да хвърля или шутира топката.

Всеки играч може да блокира, задържа или бута противник, 
който държи топката.

Всеки играч може да пада върху топката.

Всеки играч може да взема участие в отсъдена, спонтанна 
схватка, маул или нареждане за странично хвърляне.

Всеки играч може да затиска топкта в точковото поле.

Играч с топката може да отблъсква с ръка противник.

Всяко действие на играча трябва да съответства на Правилника 
на играта.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Правилото за авантаж има преимущество пред повечето останали правила 
и неговото предназначение е да позволи по-продължителна игра, с по-
малко прекъсвания поради нарушения. Играчите трябва да играят до 
сигнал, независимо от нарушенията извършени от противника. След 
нарушение на даден отбор, противникът може да се намира в изгодно 
положение и съдията не бива да подава незабавен сигнал за спиране.

8.1       ДЕЙСТВИТЕЛЕН АВАНТАЖ

(a) Единствено съдията преценява дали отборът е спечелил преимущество. 
Съдията има широки правомощия при вземането на решения.

(b) Авантажът може да бъде териториален или тактически.

(c) Териториалният авантаж означава спечелен терен.

(d) Тактическият авантаж означава свободен избор на игра с топката от невинния 
отбор. 

8.2       НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН АВАНТАЖ

Авантажът трябва да бъде ясен и действителен. Само евентуалната 
възможност за спечелване на предимство не е достатъчен повод. Ако 
ненарушилият отбор не спечели преимущество, съдията подава сигнал и 
връща играта на местонарушението.

8.3       НЕПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АВАНТАЖ

(a) Съприкосновение със съдията. Не се прилага авантаж, когато топката 
или носещият я играч докосне съдията.

(b) Топка извън тунела. Не се прилага авантаж, когато топката излезе от 
някоя страна на тунела в отсъдена схватка, без да е била отигравана. 
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(c) Завъртане на схватката. Не се прилага авантаж, когато схватката се завърти 
на повече от 90 градуса (когато нейната средна линия премине паралела на 
тъч-линията).

(d) Повдигнат играч във въздуха. Не се прилага авантаж, когато играч в 
схватката е повдигнат във въздуха или изтласкан нагоре. Съдията трябва да 
подаде незабавен сигнал за спиране.

(e) След изваждане на топката от игра. Не може да се отиграва авантаж, след 
изваждане на топката от игра.

8.4       НЕЗАБАВНО СПИРАНЕ ПРИ ЛИПСА НА АВАНТАЖ

Ако съдията прецени, че невинният отбор не може да спечели 
преимущество, той трябва незабавно да спре играта.

8.5       ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО НАРУШЕНИЕ

(a) Когато един отбор е извършил повече от едно нарушение:

• При неъвзможност за прилагне на авантаж след второто нарушение, 
съдията налага съответната санкция за първото нарушение.

• Ако някое от нарушенията етпроява на груба игра, съдията налага 
съответната санкция за нарушението. Съдията може временно или 
окончателно да отстрани виновния играч.

(b) При отигран авантаж в следствие на нарушение на единия отбор, след 
което другият отбор извърши нарушение, съдията подава сигнал за 
спиране и налага санкциите свързани с първото нарушение. Ако 
едното от нарушенията е за груба игра, съдията налага съответната 
санкция. Съдията може временно или окончателно да отстрани 
виновния играч.
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9.A ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ТОЧКИ

9.A.1  СТОЙНОСТ НА ТОЧКИТЕ

Есе. Когато атакуващ играч пръв затисне 
топката в противниковото точково поле, се 
отбелязва есе.

Наказателно есе. Ако играч не е отбелязал 
вероятно есе заради нечиста игра на 
противник, се присъжда наказателно есе 
между пилоните на вратата.

Допълнителен гол. Когато играч отбележи 
есе, това дава право за опит на неговия да 
отбележи гол чрез удар с крак във вратата; 
това важи и при наказателно есе. Този удар е 
допълнителен удар: допълнителният удар 
може да бъде шут от място или шут от ждроп.

Наказателен гол. Играчът отбелязва 
наказателн гол чрез удар във вратата при 
наказателен удар.

Ждроп-гол. Играчът отбелязва ждроп гол 
чрез шут във вратата с удар ждроп от обща 
игра. Отборът с присъден свободен удар не 
може да отбележи ждроп гол, преди 
поредното излизане на топката от игра или 
преди противникът да играе или докосне 
топката, или да блокира носещия топката. 
Това ограничение важи и при проведена 
схватка, вместо свободния удар.
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СТОЙНОСТИ 

5 точки

5 точки

2 точки

3 точки

3 точки

Правило 9 Точкуване
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9.A.2   УДАР ВЪВ ВРАТАТА - ОСОБЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

(a) Не може да бъде отбелязан гол, ако след шутиране на топката, тя докосне 
земята или някой съотборник на шутиращия.

(b) Гол е отбелязан, ако топката премине над напречната греда, дори и ако 
вятърът я върне обратно в игралното поле.

(c) Ако при изпълнението на удара противник извърши нарушение, но 
въпреки това ударът е успешен, се прилага авантаж и голът се зачита.

(d) Докосването на топката от всеки играч в опит да предотврати отбелязване на 
наказателен гол, е непозволено докосване на топката. 
Санкция: Наказателен удар

9.B.1   ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН УДАР

(a) Шутиращият трябва да използва същата топка, която е била в игра, освен 
ако тя не е дефектна.

(b) Ударът се изпълнява срещу мястото на отбелязаното есе.

(c) Асистентът е съотборник, който придържа топката удара на шутиращия.

(d) Шутиращият може да заложи топката направо на земята или върху 
пясък, дървени трици или одобрена от федерацията стойка за шутиране.
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9.B      ДОПЪЛНИТЕЛЕН УДАР



(e) Шутиращият трябва да изпълни удара до една минута от момента, когато той 
изяви намерението си за стрелба. Намерението за стрелба се посочва от 
пристигането на стойка за шутиране или пясък, или с маркиране на земята от 
играча. Играчът трябва да изпълни удара до една минута, дори ако топката 
се изтърколи и трябва да се залага отново.
Санкция: Ударът се отменя, ако шутиращият не го изпълни в позволеното 
време.

9.B.3   ОТБОРЪТ НА ШУТИРАЩИЯ

(a) Целият отбор на шутиращия с изключение на асистента, трябва да се намира 
зад топката в момента на удара.

(b) Шутиращият и асистентът не трябва да извършват действия, които да 
провокират противника към преждевременно тръгване.

(c) Ако топката падне преди шутиращият да тръгне за засилване към удара, 
съдията позволява на шутиращия да заложи топката отново, без прекалено 
забавяне. Докато топката се залага, противниците трябва да останат зад 
голлинията. 

Ако топката падне след като шутиращият тръгне за засилване към удара, той 
може да я шутира или да направи опит за ждроп гол.

Ако топката падне и се търкулне далеч от линията срещу мястото на 
отбелязаното есе и шутиращият изрита топката над напречната греда, е 
отбелязан гол.

Ако топката падне и се търкулне в тъч след като шутиращият тръгне за 
засилване към удара, ударът се отменя.
Санкция: (а) - (с) При нарушение на отбора на шутиращия, ударът се отменя. 
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Решението за отказ от допълнителен удар трябва да са предаде от отбелязалия 
есето на съдията, като каже "Без допълнителен" след отсъждане на есето и 
преди времето да достигне 00.00.

След като е взето решение да се откаже от допълнителния удар, съдията ще 
отсъди възобновителен удар. Удара ще се изпълни независимо дали играчите 
са готови или не в 00:00 часа.

(a)

(b)

9.B.2  ОТКАЗ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН УДАР

2016
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9.B.4   ПРОТИВНИКОВИЯТ ОТБОР

(a) Всички играчи от противниковия отбор, трябва да се изтеглят зад 
собствената си гол-линия и да не пристъпват тази линия, докато 
шутиращият не тръгне за засилване към удара или не започне удара. След 
като шутиращият направи това, те могат да тръгнат напред или да 
отскачат, за да предотвратят гола, но не трябва да бъдат подкрепяни 
физически в тези си действия от други играчи.

(b) Противниците могат да тръгват напред, ако топката падне след като 
шутиращият тръгне за засилване към удара.

(c) Защитаващият отбор не трябва да вика по време на удара във вратата. 
Санкция: (a) - (c) При нарушение на противниковия отбор, но успещен 
удар, голът се зачита. 

При неуспешен удар, шутиращият може да изпълни нов удар, 
а противниковият отбор няма право да тръгва напред.

При разрешен нов удар, шутиращият може да повтори всички 
приготовления. Шутиращият може да промени вида на удара. 

Правило 9 Точкуване
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Нечистата игра е всяко действие на играч в границите на 
игрището, което противоречи на текстовете и духа на Правилника на 
играта. Тя включва пречене, нечестна игра, повтарящи се нарушения, 
опасна игра и лошо поведение, което вреди на играта.

10.1     ПРЕЧЕНЕ

(a) Блъскане или бутане. Когато играч или негов противник тичат към топката 
никой от тях не трябва да блъска или бута другия, освен рамо в рамо.
Санкция: Наказателен удар

(b) Тичане пред играча носещ топката. Играч не трябва умишлено да се движи 
или застава пред съотборник носещ топка, като по този начин не позволява 
на противниците да блокират играча с топката или не дава възможност за 
блокиране на играчи когато те овладеят топката.
Санкция: Наказателен удар

(c) Пречене на блокиращ. Играч не трябва умишлено да се придвижва или 
застава в позиция която пречи на противник да блокира носещия
топката.
Санкция: Наказателен удар 

(d) Пречене на топката. Играч не трябва умишлено да се придвижва или 
застава в позиция която пречи на противник да отиграва 
топката. Санкция: Наказателен удар

(e) Носещ топката тича към съотборник. Играч носещ топката не трябва 
умишлено да тича към съотборници, които се намират пред 
него. Санкция: Наказателен удар

Правило 10     Нечиста игра
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10.2     НЕЧЕСТНА ИГРА
(a) Умишлено нарушение. Играчът не трябва умишлено да нарушава никой от 

Законите на Играта, или да играе по нечестен начин. Играч, който извършва 
умишлени нарушения, трябва да получи забележка, предупреждение и 
временно отстраняване, че ще бъде отстранен окончателно при извършване 
на друго подобно нарушение.
Санкция: Наказателен удар

Трябва да се присъди наказателно есе, ако нарушението е предотвратило 
вероятно отбелязване на есе при липса на нарушение. Играч предотвратил 
есе чрез нечиста игра, трябва да бъде временно или окончателно отстранен.

(b) Бавене на времето. Играч не трябва умишлено да бави времето. Санкция: 
Свободен удар

(c) Изхвърляне на топката в тъч. Играчът не трябва умишлено да избива, 
поставя, бута или хвърля с ръка или длан топката в тъч, тъч на точковото 
поле, на или зад линията на мъртва топка.
Санкция: Наказателен удар на 15-метровата линия, ако нарушението е 
между 15-метровата линия и тъч-линията или на мястото на нарушението, 
ако то е другаде в игралното поле или на 5 метра от гол-линията и минимум 
на 15 метра от тъч-линията, ако нарушението е извършено в точковото поле. 

Трябва да се присъди наказателно есе, ако нарушението е предотвратило 
вероятно отбелязване на есе.

(d) Играч не трябва да извършва никакви действия, който могат да накарат 
съдията, да мисли, че този играч е обект на нечестна игра или друг вид 
нарушение, извършено от противник.
Санкция: Наказателен удар 

10.3     ПОВТОРНИ НАРУШЕНИЯ
(a) Повторно нарушение. Играчът не трябва да повтаря нарушения на 

закона. Повторното провинение е неоспорим факт. Не се взема под 
внимание дали играчът е извършил нарушението умишлено или 
неумишлено.
Санкция: Наказателен удар

Играч санкциониран за повторни провинения, трябва да бъде 
предупреден и временно отстранен.

Правило 10     Нечиста игра
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(b) Повторни нарушения на отбора. Когато различни играчи от един отбор 
повторно извършват едно и също нарушение, съдията трябва да прецени 
дали това представлява повторно провинение. В такъв случай, съдията 
отправя обща забележка към отбора и ако играчите повторят нарушението, 
съдията предупреждава и отстранява временно виновния играч (играчи). 
Ако след това, играч от този отбор повтори нарушението, съдията 
отстранява окончателно виновния играч (играчи).
Санкция: Наказателен удар

Трябва да се присъди наказателно есе, ако нарушението е предотвратило 
вероятно отбелязване на есе.

(c) Повторни нарушения: прилаган стандарт от съдията. Когато съдията 
преценява колко нарушения съставляват повторното провинение, той 
винаги трябва да прилага стриктен стандарт в представителни срещи и 
срещи между мъжки отбори. Когато играч извърши три пъти нарушение, 
съдията трябва да го предупреди с временно отстраняване.

Съдията може да смекчава този стандарт в срещи между по-млади играчи, в 
които нарушенията са в резултат на слабо познаване на Законите или липса 
на умения.

10.4     ОПАСНА ИГРА И НЕКОРЕКТНО ПОВЕДЕНИЕ

(a) Удар с юмрук или с ръка. Играч не трябва да удря противник с юмрук 
или с ръка, включително с лакът, рамо, глава или коляно (колена).
Санкция: Наказателен удар

(b) Настъпване или спъване. Играч не трябва да настъпва или да
стъпва върху противник.
Санкция: Наказателен удар

(c) Ритане. Играч не трябва да рита противник.
Санкция: Наказателен удар

(d) Спъване. Играч не трябва да спъва противник с крак или стъпало. 
Санкция: Наказателен удар 

Правило 10       Нечиста игра
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(e) Опасно блокиране. Играч не трябва да блокира противник предварително,
със закъснение или по опасен начин.
Санкция: Наказателен удар

Играч не трябва да блокира (или да прави опит за блокиране) на 
противник над линията на рамената, дори ако блокирането е започнало 
под линията на рамената. Блокриането на противника за врата или главата 
представлява опасна игра.
Санкция: Наказателен удар

Блокиране с изпъната ръка представлява опасна игра. Играч извършва 
блокиране с изпъната ръка като удря противника с изпъната ръка. 
Санкция: Наказателен удар

Влизане в играч, който не владее топка, е опасна игра.
Санкция: Наказателен удар

Играчът не трябва да блокира противник, чиито стъпала не са на земята. 
Санкция: Наказателен удар

Игра срещу противник, който не носи топка. С изключение на отсъдена 
схватка, спонтанна схватка или маул, играч не трябва да задържа, бута или 
пречи на противник, който не носи топката.
Санкция: Наказателен удар

Опасно влизане. Играч не трябва да влиза или поваля противник, който 
носи топката, без опит да захване този противник.
Санкция: Наказателен удар 

Играч не трябва да влиза само с тяло в спонтанна схватка или маул. Такова 
влизане включва всеки контакт извършен без използване на ръцете или без 
захват за играч.

(i) Блокиране на отскочил играч. Играч не трябва да блокира или блъска, 
бута или дърпа стъпалото или стъпалата на противник отскочил за топката 
при странично вхърляне или в открита игра.
Санкция: Наказателен удар

Повдигане на играч от земята и спускането или повалянето на този играч на 
земята, докато неговите стъпала са все още във въздуха, така че неговата глава 
и/или горна част на тялото първи докоснат земята, представлява опасна игра.
Санкция: Наказателен удар

Правило 10       Нечиста игра
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(k) Опасна игра в отсъдена, спонтанна схватка или маул.дПървата линия от 
схватката не трябва да влиза в противника със засилване.
Санкция: Наказателен удар

Играчите от първа линия не трябва умишлено да се опитват да повдигат 
противници от земята или да ги изтласкват нагоре и извън схватката. 
Санкция: Наказателен удар

Играчите не трябва да влизат с тяло в спонтанна схватка или маул, без да са 
се захванали за играч в спонтанната схватка или маула.
Санкция: Наказателен удар

Играчите не трябва умишлено да повалят отсъдена, спонтанна схватка или 
маул.
Санкция: Наказателен удар

(l) Саморазправа. Играч не трябва да се саморазправя. Дори противникът да е 
нарушил законите, играчът не трябва да предприема никакви опасни 
действия срещу противника.
Санкция: Наказателен удар

(m) Действия, противоречащи на доброто спортсменство. Играч не трябва да 
извършва нищо, което противоречи на духа и доброто спортсменство на 
игрището.
Санкция: Наказателен удар

(n) Некоректно поведение, докато топката е извън игра. Играч не трябва да 
се държи непристойно, да пречи или да се разправя по никакъв начин с 
противник, докато топката е извън игра.
Санкция: Наказателен удар 

Санкцията е същата, както за раздели 10.4 (а) - (m), с изключение на това, че 
наказателният удар се отсъжда на мястото за възобновяване на играта. Ако 
това място е на тъч-линията или до 15 от нея, мястото на наказателния удар 
е на 15-метровата линия, срещу мястото на нарушението.
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Ако играта би се възобновила със схватка на 5 метра, мястото за изпълнение 
на наказателния удар е на мястото на схватката.

Ако играта би се възобновила с ждроп-аут, невиновният отбор може да 
избере произволно място за изпълнение на наказателния по цялата 22-
метровата линия.

Ако е отсъден наказателен удар, но преди неговото изпълнение, 
нарушилият отбор прояви непристойно поведение, съдията отстранява 
временно или окончателно виновния играч и измества с 10 метра напред 
мястото за изпълнение на наказателния удар. Ударът е санкция за 
първоначалното нарушение и непристойното поведение.

Ако на отбора е присъден наказателен удар, но негов играч е извърши 
непристойна проява, преди изпълнението на удара, съдията отстранява 
временно или окончателно виновния играч, отменя удара и отсъжда 
наказателен удар на противниковия отбор.

Ако бъде извършено нарушения извън игралната площ, докато топката е в 
игра и това нарушение не се санкционира от никоя част на настоящия 
закон, наказателният удар се отсъжда на 15-метровата линия, срещу мястото 
на извършеното нарушение.

(o) Закъсняло влизане в шутиращ играч. Играч не трябва умишлено да влиза 
в противник, който току-що е шутирал топката.

Санкция: Невиновният отбор може да избира наказателен удар от мястото на 
нарушението, на мястото на приземяване на топката или на мястото, където 
тя е била отиграна в последствие.

Място на нарушението. Ако нарушението е извършено в точковото поле на 
шутиращия, наказателният удар се изпълнява на 5 метра отгол-линията, 
срещу мястото на нарушението, но минимум на 15 метра от тъч-линията.

Невиновният отбор също може да избира между изпълнение на наказателния 
удар от мястото на приземяване на топката или там, където е отиграна преди 
приземяването и минимум на 15 метра от тъчлинията.

Място на приземяване на топката. Ако топката се приземи в тъч, мястото на 
избрания наказателен удар е на 15-метровата линия, срещу мястото, където е 
излязла в тъч. Ако топката се приземи или бъде отиграна преди 
приземяването до 15 метра от тъч-линията, мястото на изпълнене е от 15-
метровата линия, срещу мястото на приземяване или отиграване.
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Закъсняло влизане в шутиращия

Наказателен
удар по избор

Гол-линия

22 метра

Наказателен
удар по избор

Наказателен
удар по избор

1 2 3

Ако топката се приземи в точковото поле, в тъч на точковото поле, на или 
зад линията на мъртва топка, мястото на избрания наказателен удар, е на 5 
метра от гол-линията, срещу мястото, където топката е пресякла гол- 
линията и минимум на 15 метра от тъч-линията.

Ако топката се удари в пилон или напречната греда на вратата, избраният 
наказателен удар се отсъжда там, където се е приземила топката.
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(p) „Летящо острие“, „Кавалерийска атака“. Отоборът не трябва да използва
„Летящо острие” и „Кавалерийска атака” .
Санкция:аНаказателен удар от мястото на първоначалното нарушение.

„Летящо острие“ Начинът на атака познат като „Летящо острие” 
обикновено се използва
в близост до гол-линията, когато на атакуващия отбор е присъден 
наказателен или свободен удар.

Изпълняващият докосва топката с крак и започва атаката като тръгва към 
голлинията или като подаде на съотборник, който тръгва напред. 
Същевременно, съотборниците се сглобяват от двете страни на носещия 
топката в триъгълна формация. Често един или повече съотборници са пред 
носещия топката. „Летящото острие” е непозволено.
Санкция: Наказателен удар от мястото на първоначалното нарушение.

„Кавалерийска атака“. Начинът на атака познат като “Кавалрийска атака” 
обикновено се изпълнява в близост до гол-линията, когато на атакуващия 
отбор е присъден наказателен или свободен удар. Отделен играч застава на 
известно разстояние от изпълняващия или атакуващи играчи се подреждат в 
линия по полето, на известно разстояние от изпълняващия.

Разстоянието между тези атакуващи играчи обикновено е един-два метра. 
При сигнал от изпълняващия, те тръгват напред. Когато се приближат, 
изпълняващият докосва топката с крак и подава на засилен играч. Санкция: 
Наказателен удар от мястото на нарушението.

(q) Може да се отиграва авантаж за прояви на нечиста игра, но ако 
нарушението предотврати вероятно есе, трябва да се присъди есе.

(r) При докладвано от помощник-съдията нарушение, може да се отсъди 
наказателен удар от мястото на нарушението или да се отиграе авантаж.

(s) Всички играчи трябва да уважават авторитета на съдията. Те не трябва да 
оспорват съдийските решения. Те трябва да спрат играта веднага, след 
подаден сигнал със свирка от съдията, освен при начален удар или 
наказателен удар вследствие на предупреждение, временно или 
окончателно отстраняване.
Санкция: Наказателен удар 
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10.5     НАКАЗАНИЯ
(a) Всеки играч, който е нарушил някоя част от Закона за нечиста игра, трябва 

да получи забележка, предупредение и временно отстраняване за десет 
минути игрално време или да бъде окончателно отстранен.

(b) Играч получил предупреждение и временно отстраняване, който извърши 
второ нарушение изискващо предупреждение според Закона за нечиста 
игра, трябва да бъде окончателно отстранен. 

10.6     ЖЪЛТ И ЧЕРВЕН КАРТОН

(a) Когато играч е бил предупреден и временно отстранен от международна 
среща, съдията му показва жълт картон.

(b) Когато играч е бил окончателно отстранен в международна среща, съдията 
му показва червен картон.

(c) В останалите срещи, организаторът на срещата или федерацията с 
юрисдикция върху срещата, могат да определят използването на жълтите и 
червените картони. 

10.7     ОКОНЧАТЕЛНО ОТСТРАНЕН ИГРАЧ

Окончателно отстранен играч не взема по-нататъшно участие в срещата.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
При започването на срещата, всички играчи са извън засада. В хода на 
срещата, играчите могат да попаднат в положение на засада. Такива 
играчи подлежат на санкция, докато не излязат отово от положението 
на засада.
В обща игра, играч е в положение на засада, ако той се намира пред 
съотборник, който носи топката или се намира пред съотборник, 
който последен е играл с топката.
Засада означава, че играчът е временно извън игра. Такива играчи 
подлежат на санкция, ако те се намесват в играта.
В обща игра, играч може да бъде освободен от засада чрез действие на 
свой съотборник или противник. Въпреки това, играч в положение на 
засада, не може да бъде освобождаван, ако той се намеси в играта, ако се 
придвижва напред или ако не се отдалечи на 10 метра от мястото на 
приземяване на топката.

11.1 ЗАСАДА В ОБЩА ИГРА
(a) Играч, който се намира в положение на засада, подлежи на санкция, само ако 

той извърши едно от следните три действия:
• Намеса в играта,
• Придвижване напред към топката
• Неспазване на Правило за 10 метра (Правило 11.4).

Играч, който се намира в положение на засада, не бива да бъде санкциониран 
автоматично.
Играч, който получи неумишлено хврълена напред топка, не е в засада.
Играчът може да бъде в положение на засада в точковото поле.. 

(b) Засада и намеса в играта. Играч, който се намира в полжение на засада, не 
трябва да участва в играта. Това означава, че играчът не трябва да играе с 
топката или да се препречва на противник.

(c) Засада и придвижване напред. Когато съотборник на играч в засада е 
шутирал напред, играчът в засада не трябва да се придвижва към 
противниците, които очакват топката за игра или да се придвижва към 
мястото на приземяване на топката, докато не бъде освободен от засадата. 
Санкция: Когато играч е санкциониран за положение на засада в обща игра, 
противниковият отбор избира между наказателен удар от мястото на 
нарушението или отсъдена схватка на мястото, където противниковият отбор 
за последно е играл с топката. Ако последното отиграване на топката е било в 
точковото поле, се формира отсъдена схватка на 5 метра от гол-линията, срещу 
мястото на отиграването.
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11.2 ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАСАДА ЧРЕЗ ДЕЙСТВИЕ
НА СЪОТБОРНИК
В обща игра, съществуват три начина за освобождаване на играч отзасада, 
чрез негови действия или чрез действия на съотборници:

(a) Действие на самия играч. Когато играчът в засада изтича зад съотборник, 
който последен е шутирал, докоснал или носел топкта, играчът се освобождава 
от положението на засада.

(b) Действие на носещия топката. Когато съотборник, който носи топката изтича 
пред играча в засада, този играч се освобождава от положението на засада.

(c) Действие на шутиращия или друг играч извън засада. Когато шутиращият 
или съотборник, който е на линия или зад шутиращия, по време на (или след) 
шутирането на топката, изтича пред играча в засада, играчът се освобождава от 
положението на засада. Когато тича напред, съотборникът може да бъде в тъч 
или тъч на точковото поле, но той трябва да се върне в игралната площ, за да 
освободи играча от засада . 

ИИИгггррраааччч   ооосссвввоообббооодддеееннн   оооттт   сссъъъооотттбббооорррннниииккк

Играч в
засада се

изтегля зад 
носещия
топката

Посока на 
игра на 

жълтия отбор

Съотборник
с топката 
изтичва 
напред

Съотборник шутира, 
изтичва напред или друг

съотборник извън 
засада изтичва напред

Играч
в 

засада

Играч
в 

засада

Играч
в 

засада

Играч
в 

засада

Шутиращ

1 2 3
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11.3     ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАСАДА ОТ ПРОТИВНИЦИ

В обща игра съществуват три начина за освобождаване на играч от засада, 
чрез действия на противниковия отбор. Тези три начина не важат за играч, 
който е в положение на засада според Правилото за 10 метра.

(a) 5-метров пробег с топката. Когато противник носещ топката пробяга 5 
метра, играчът в засада се освобождава от положението на засада.

(b) Шут или пас. Когато противник шутира или подаде топката, играчът в 
засада се освобождава от положението на засада.

(c) Умишлено докосване на топката. Когато противник умишлено докосне 
топката, но не я хване, играчът в засада се освобождава от положението на 
засада.

ИИИгггррраааччч   ооосссвввоообббооодддеееннн   оооттт   зззааасссааадддааа   оооттт   пппрррооотттииивввннниииццциии

Противникът
пробяга 5 м с

топката

Противникът
шутира или

подава

Противникът
умишлено
докосне
топката

5m

2 3
Отбор в жълто -
посока на игра

Отбор в синьо -
посока на игра

1
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11.4     ЗАСАДА СПОРЕД ПРАВИЛОТО ЗА 10 МЕТРА
(a) Когато съотборник на играча в засада, е шутирал напред, играчът в засада се 

счита, че взема участие в играта, ако той е пред условната перпендикулярна 
линия на полето, която е на 10 метра от противник очакващ топката или от 
мястото, на което ще се приземи топката. Играчът в засада, трябва незабавно 
да се изтегли зад условната 10-метрова линия или зад шутиращия, ако той е 
на разстояние до 10 метра. Докато се отдалечава, играчът не трябва да се 
препречва на противника.
Санкция: Наказателен удар

(b) Докато се отдалечава, играчът в засада не може да бъде освобождаван чрез 
никое действие на противниковия отбор. Въпреки това, преди играчът да се 
изтегли напълно на 10 метра, той може да бъде освобождаван от всеки 
съотборник, който не е в засада и изтича пред него.

(c) Когато играч, който е в засада според Правилото за 10 метра, влезе в 
притивник очакващ да хване топката, съдията веднага подава сигнал със 
свирката и санкционира играча в засада. Закъснението може да се окаже 
опасно за противника.
Санкция: Наказателен удар

(d) Когато играч, който е в засада според Правилото за 10 метра, отиграе топката, 
която противникът не е успял да овладее, играчът в засада
бива санкциониран.
Санкция: Наказателен удар

(e) Правилото за 10 метра остава в сила и ако топката е ударила пилона или 
напречната греда на вратата. От значение е мястото на приземяване на 
топката. Играч в засада не трябва да се намира пред условната 10-метрова 
линия перпендикулярна на полето.
Санкция: Наказателен удар

(f) Правилото за 10 метра не важи, когато играч шутира топката и тя рикошира в 
противник, а съотборник на шутиращия, който се е намирал пред условната 
10-метрова линия перпендикулярна на полето, е отиграл топката. 
Противникът не е очаквал овладяване на топката и съотборникът е извън 
засада. Правилото за 10-метра се прилага, ако топката докосне или е била 
отиграна от противник, но не е рикоширала при удара с крак.
Санкция: При санкциониране на играч в засада в обща игра, противниковият 
отбор избира между наказателен удар от мястото на нарушението или 
схватка на мястото, където виновният отбор последно е играл с топката. Ако 
тя е последно отиграна в точковото поле на този отбор, схватката се образува 
на 5 метра от гол- линията, срещу мястото на отиграване. 
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(g) Ако един или повече играчи са в засада и се придвижват напред, след като
съотборник е шутирал топката напред, мястото на нарушението е 
позицията на този играч в засада, който се намира най-близо до противника 
очакващ топката или най-близо до мястото на приземяване на топката.

11.5     ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАСАДА СПОРЕД ПРАВИЛОТО
ЗА 10 МЕТРА

(a) Играчът в засада трябва да се изтегли зад условната 10-метрова
линия перпендикулярна на полето, в противен случай той подлежи
на санкция.

(b) Докато се изтегля, играчът може да бъде освобождаван от засада, преди да се 
е изтеглил зад условната 10-метрова линия, от някое от трите действия на 
своя отбор, описани в 11.2. Въпреки това, играчът не може да бъде освободен 
от никое действие на противниковия отбор. 

11.6     СЛУЧАЙНА ЗАСАДА

(a) Когато играч в засада не може да предотврати досег с топката или с 
съотборник, който я носи, играчът е в случайна засада. Ако неговият отбор 
не е спечелил преимущество от това, играта продължава. Ако неговият 
отбор е спечелил преимущество, се образува схватка, в която топката се 
хвърля от противниковия отбор.

(b) Когато играч предаде топката на съотборник пред себе си, получаващият е в 
засада. Ако се прецени, че получаващият не е в умишлена засада (в който 
случай се отсъжда наказателен удар), получаващият е в случайна засада и се 
образува схватка, в която топката се хвърля от противниковия отбор.

11.7     ЗАСАДА СЛЕД ИЗТЪВАНА ТОПКА НАПРЕД

Когато играч изтърве топка напред и съотборник в засада непосредствено 
отиграе топката, играчът в засада подлежи на сакнция, ако отиграването на 
топката е предотвратило спечелване на преимущество от противника. 
Санкция: Наказателен удар

Правило 11 Засада и извън засада в обща игра
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11.8     ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАСАДА НА ИЗТЕГЛЯЩ СЕ 
ОТ СП. СХВАТКА, МАУЛ, ОТС. СХВАТКА ИЛИ ТЪЧ
При образуване на спонтанна схватка, маул, отсъдена схватка или 
подреждане за странично хвърляне, играч, който е в засада и се изтегля 
според изискванията на Правилника, остава в засада, дори когато 
противниковият отбор спечели притежанието и спонтанната схватка, маулът, 
отсъдената схватака или страничното хвърляне са приключили. Играчът 
бива освобождаван чрез изтегляне зад съответната линия на засада. Никое 
друго действие на играча в засада и неговия отбор не могат да го освободят от 
положението на засада .
Ако играчът остане в засада, той може да бъде освободен само чрез действие 
на противниковия отбор. Съществуват две такива ситуации: Противник 
пробяга 5 метра с топка. Когато противник носещ топката пробяга 5 метра, 
играчът в засада се освобождава. Играчът в засада не се освобождава, когато 
противникът подаде топката. Дори ако противниците подадат топката 
неколкократно, техните действия не освобождават играча от засада. 
Противников шут. Когато протвиник шутира топката, играчът в засада бива 
освободен.

11.9    УМИШЛЕНО ЗАБАВЯНЕ

Играч, който остава в положение на засада, се бави умишлено. Умишлено 
забавяне, което попречи на противниковия отбор да играе с топката при 
негово желание да участва в играта, се санкционира. Съдията преценява 
дали забавящият не се възползва от освобождаването си чрез действив на 
противниковия отбор.
Санкция: Наказателен удар от линията на засадата на нарушилия играч

Правило 11  Засада и извън засада в обща игра

2016
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ: ИЗТЪРВАНЕ
Изтърването възниква когато играчът изгуби притежание на топката 
и тя се придвижи напред или когато играчът удари топката напред с 
длан или ръка, или когато топката се удари в длан или ръка и се 
придвижи напред и докосне земята или друг играч, преди първият 
играч да успее да я хване.
“Напред” означава в посока към противниковата линия на мъртва топка.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ
Блокиране на шут. Ако играч посрещне топката при противников шут 
или непосредствено след шута, това не е изтърване, дори ако топката се 
е придвижила напред.

ИИИзззтттъъърррвввааанннеее   нннааапппррреееддд

Правило 12    Изтърване или пас напред

Ако играч блокирайки противника направи контакт с топката и тя 
отиде напред от ръцете на носещия топката това е изтърване.

Ако играч издърпа топката или умишлено избута топката от ръцете 
на противника и топката отиде напред от ръцете на носещия 
топката, това не е изтърване.



82LAWS OF THE GAME RUGBY UNION

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: ПАС НАПРЕД
Пас напред възниква, когато играч хвръли или подаде 
топката напред. “Напред”означава в посока към противниковата 
линия на мъртва топка.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ
Отскок напред. Ако топката не е била хвърлена напред, но 
се удари в играч или в земята и отскочи напред, това не е 
хвърляне напред.

БББлллооокккииирррааанннеее   нннааа   шшшуууттт

Правило 12     Изтърване или пас напред

2016
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12.1     ПОСЛЕДСТВИЕ ОТ ИЗТЪРВАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ
НАПРЕД

(a) Неумишлено изтърване или пас напред. Отсъжда се схватка на мястото 
на нарушението.

(b) Неумишлено изтърване или пас напред при странично хвръляне. 
Отсъжда се схватка на 15 метра от тъч-линията.

(c) Изтърване или пас напред към точковото поле. Ако атакуващ играч 
изтърве или хвърли напред в игралното поле и топката навлезе в 
противниковото точково поле и там бъде извадена от игра, се отсъжда 
схватка на мястото на изтърването или хвърлянето напред.

(d) Изтърване или пас напред в точковото поле. Ако играч от някой отбор 
изтърве или хвръли напред в самото точково поле, се отсъжда схватка на 5 
метра, срещу мястото на нарушението, минимум на 5 метра от тъч-
линията.

(e) Изтърване или пас напред в тъч. Когато топката излезе в тъч след 
изтърване или пас напред, невиновният отбор избира между странично 
вхърляне от мястото, където топката е пресякла тъч-линията или отсъдена 
схватка на мястото на изтърването или подаването напред, или бързо 
изпълнение на тъч.

(f) Умишлено изтърване или пас напред. Играч не трябва умишлено да 
удря или хвърля топката напред с длан или ръка.
Санкция: Наказателен удар. Трябва да се присъди наказателно есе, ако 
нарушението е предотвратило вероятно отбелязване на есе.

Правило 12    Изтърване или пас напред



Прав. 13    Начални и въозбновителни удари 
Прав. 14    Топка на земя - липса на блокаж 
Прав. 15    Блокаж: Повален на земя играч с топка 
Прав. 16    Спонтанна схватка (рък)
Прав. 17    Маул
Прав. 18    Марк (чисто хващане)

По време на срещата
В игралното поле



ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Началният удар се изпълнява в началото на вяка част от срещата и в 
началото на всеки период от допълнителното време. Възобновителните 
удари се изпълняват след отбелязване или затискане в собственото 
точково поле.

13.1     МЯСТО И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЧАЛЕН 
УДАР

(a) Отборът извършва началния удар с ждроп, който се изпълнява от или зад 
средата на централната линия.

(b) Ако топката е шутирана по неправилен начин или от грешно място, 
противниковият отбор има два варианта за изобр:

• Повоторение на удара
• Хвърляне на топка в схватка от средата на централната линия. 

13.2     ИЗПЪЛНЯВАЩ НАЧАЛНИЯ И ВЪЗОБНОВИТЕЛНИЯ 
УДАР

(a) В началото на срещата, началният удар се изпълнява от отбора, чиито капитан 
е избрал начален удар, след спечелване на жребия, или от противниковия 
отбор, ако спечелилият капитан е избрал страна.

(b) След почивката на полувремето, началният удар се изпълнява от противника 
на отбора, който е изпълнил началния удар в началото на срещата.

(c) След отбелязване на точки, играта се възобновява от противника на отбора 
отбелязал точките. 

13.3     РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОТБОРА НА ИЗПЪЛНЯВАЩИЯ 
ПО ВРЕМЕ НА НАЧАЛНИЯ УДАР

Целият отбор на изпълняващия, трябва да се намира зад топката по 
време на удара. В противен случай се образува схватка на центъра. 
Топката се хвърля от противника.
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13.4      РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПРОТИВНИКОВИЯ ОТБОР ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЧАЛЕН УДАР
Целият противников отбор, трябва да се намира на или зад 10-метровата 
линия. Ако те са пред тази линия или тръгват преди удара, той се повтаря.

13.5      НАЧАЛЕН УДАР НА 10 МЕТРА

Ако топката достигне противниковата 10-метрова линия или достигне 
10-метровата линия и се върне обратно, играта продължава.
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Начален удар

10 m
Централна

линия

Правило 13  Начални и възобновителни удари
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13.6      НАЧАЛЕН УДАР ПОД 10 МЕТРА, ОТИГРАВАНЕ ОТ
ПРОТИВНИК
Ако топката не достигне противниковата 10-метрова линия, но 
бъде отиграна първо от противник, играта продължава.

13.7      НАЧАЛЕН УДАР ПОД 10 МЕТРА, БЕЗ ОТИГРАВАНЕ
ОТ ПРОТИВНИК

Ако топката не достигне противниковата 10-метрова линия, 
противниковият отбор има два варианта за избор:

• Повторение на началния удар
• Хвърляне на топка в схватка от средата на централната линия. 

13.8      ДИРЕКТЕН УДАР В ТЪЧ

  Топката трябва да се приземи в игралното поле. Ако бъде шутирана 
директно в тъч, противниковият отбор има три варианта на избор:

• Повторение на удара,
• Хвърляне на топка в схватка от средата на централната линия
• Приемане на удара. 

Ако приемат удара, страничното хвърляне се извършва от централната 
линия. Ако топката бъде върната зад централната линия и излезе 
директно в тъч, страничното хвърляне е от мястото, където е излязла в тъч.

13.9      НАВЛЯЗЛА ТОПКА В ТОЧКОВОТО ПОЛЕ

(a)  Ако топката е шутирана в точковото поле, без да е докоснала или да е била 
докоснат от играч, противниковият отбор има два варианта на избор:

• Да затисне топката,
• Да я извади от игра
• Да играе с нея. 
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(b) Ако противниковият отбор затисне топката или ако я извади от игра, или 
тя излезе от игра в тъч на точковото поле или зад линията на мъртва топка, 
той има два варианта на избор:
• Хвърляне на топка в схватка от средата на централната линия
• Повторение на началния удар.

(c) Ако той реши да затисне топката или да я извади от игра, той трябва да 
извърши това без забавяне. Всяко друго действие на защитаващия отбор с 
топката, означава че играчът е решил да продължи играта.

(d) Ако топката не премине 10-метровата линия и се окаже в точковото поле на 
изплняващия отбор, където:
• защитаващ играч я извади от игра, 
• излезе в тъч на точковото поле,
• падне върху или след линията на мъртва топка, 
се отсъжда схватка на 5 метра с хвръляне на топката от атакуващия отбор. 

13.10  ЖДРОП-АУТ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Ждроп-аут е удар с ждроп, изпълнен от защитаващия отбор. Ждроп-
аутът може да се изпълнява от произволно място от или зад 22-
метровата линия.

Ждроп-аутът се използва за възобновяване на игра, след като 
атакуващия отбор е поставил или изнесъл топката в точковото поле, 
без извървено нарушение, а защитаващ играч е извдил топката от игра 
или тя е излязла в тъч на точковото поле или на или зад линията на 
мъртва топка.

13.11  ЗАБАВЯНЕ ПРИ ЖРОП-АУТ

Ждроп-аутът трябва да се изпълни без забавяне.               
Санкция: Свободен удар от 22-метровата линия.
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13.12   НЕПРАВИЛНО ИЗПЪЛНЕН ЖДРОП-АУТ

Ако топката е шутирана по неправилен начин или от грешно 
място, противниковият отбор има два варианта на избор:

• Повторение на ждроп-аута
• Хвърляне на топка в схватка от средата на 22-метровата линия. 

13.13   УДАРЪТ ТРЯБВА ДА ПРЕСЕЧЕ ЛИНИЯТА
(a) Ако топката не пресече 22-метровата линия, противниковият отбор има 

два варианта на избор:

• Повторение на ждроп-аута

• Хвърляне на топка в схватка от средата на 22-метровата линия.

(b) Ако топката пресече 22-метровата линия, но се върне обратно, играта 
продължава.

(c) Ако топката не пресече 22-метровата линия, може да се приложи авантаж. 
Противникът, който играе с топката може да отбележи есе. 

13.14   ДИРЕКТЕН ЖДРОП-АУТ В ТЪЧ

Топката трябва да се приземи в игралното поле. Ако бъде шутирана 
директно в тъч, противниковият отбор има три варианта на избор:

• Повторение на ждроп-аута
• Хвърляне на топка в схватка от средата на 22-метровата линия
• Приемане на удара. При приемане на удара, страничното хвърляне е от 

22-метровата линия. 
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13.15   ДИРЕКТЕН ЖДРОП-АУТ В ПРОТИВНИКОВОТО
ТОЧКОВО ПОЛЕ

(a) Ако топката е шутирана в противниковото точково поле, без да е докоснала 
или да е била докосната от играч, противниковият отбор има три варианта 
на избор:

• Да затисне топката
• Да я извади от игра
• Да продължи играта.

(b) Ако противниковият отбор затисне топката или ако я извади от игра, или 
тя излезе от игра в тъч на точковото поле или зад линията на мъртва 
топка, той има два варианта на избор:

• Хвърляне на топка в схватка на центъра на 22-метровата линия от мястото 
на изпълнението на удара

• Повторение на ждроп-аута от другия отбор.

(c) Ако решат да затиснат топката или да я извадят от игра, те трябва да 
направят това без забавяне. Всяко друго действие на защитаващ играч с 
топката, означава че той е ришил да продължи играта. 

13.16   ОТБОРЪТ НА ШУТИРАЩИЯ

(a) Целият отбор на шутиращия, трбва да се намира зад топката в момента на 
изпълнението. В противен случай се образува схватка в средата на 22- 
метровата линия. Топката се вхръля от противниковия отбор.

(b) Въпреки това, ако ударът е изпълнен бързо и играчите от отбора на 
шутиращия, които се изтеглят, все още се намират пред топката, те не биват 
санкционирани. Те не трябва да спират да се изтеглят, докато не бъдат 
освободени от засада чрез действие на съотборник. Те не трябва да вземат 
участие в играта, докато не бъдат освободени от засада по този начин. 
Санкция: Схватка на средата на 22-метровата линия. Топката се хвърля от 
противниковия отбор. 
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13.17   ПРОТИВНИКОВИЯТ ОТБОР

(a) Противниковият отбор не трябва да преминава 22-метровата линия, 
преди шутирането на топката.
Санкция: Свободен удар от мястото на нарушението.

(b) Ако противник се намира от грешната страна на 22-метровата линия и 
забави или попречи на ждроп-аута, този играч е виновен за непристойно 
поведение.
Санкция: Наказателен удар от 22-метровата линия. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Тази ситуация възниква, когато топката се намира на земята, а играч 
пада на земята, за да я овладее, освен ако това не е непосредствено след 
отсъдена или спонтанна схватка.

Тя също възниква, когато играч е на земята във владение на топката и 
не е бил блокиран.

В играта участват играчи, които са на крака. Играч не трябва да 
блокира достъпа до топката като пада върху нея. Блокирата на достъпа 
означава, че топката не е непосредствено достъпна за двата отбора, така 
че играта да продължи.

Играч, който блокира достъпа до топката или който пречи на 
противниковияботбор като пада върху нея, нарушава целта и духа на 
играта и подлежи набсанкция.

Играч, който не е блокиран, но падне на земята докато държи 
топката или играч,бкойто падне на земята и овладее топката, трябва да 
действа незабавно.

14.1      ИГРАЧИ НА ЗЕМЯТА

(a) Играчът с топката трябва незабавно да извърши едно от трите действия:

• Да се изправи с топката
• Да подаде топката
• Да се освободи от топката.
Санкция: Наказателен удар

(b) Играч, който подаде или освободи топката, трябва да се изправи и 
отдалечи от нея веднага.
Санкция: Наказателен удар 

92LAWS OF THE GAME RUGBY UNION

Правило 14   Топка на земя - липса на блокаж

2016



(c) Играч без топката, не трябва да ляга на, връху или в близост до топката, за 
да предотврати нейното овладяване от противника.
Санкция: Наказателен удар

(d)  Играч на земята, не трябва да блокира или да прави опит за блокиране на 
противник.
Санкция: Наказателен удар 

14.2     ИГРАЧИ НА КРАКА

(a) Падане върху играч с топката на земята. Играч не трябва умишлено да 
пада на или върху играч с топка, който лежи на земята.
Санкция: Наказателен удар

(b) Падане върху играчи лежащи на земята в близост до топката. Играч не  
трябва умишлено да пада на или върху играчи лежащи на земята, между 
които се намира топката.
Санкция: Наказателен удар  
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Блокирането възниква, когато носещият топката е захванат от 
един или повече противници и е повален на земята.
Играч с топката, който не е захванат, не е блокиран и блокирането 
не се е състояло.
Противниковите играчки, които са захванали играча с топката и 
са го повалили на земята и които също са на земята, се наричат 
блокиращи.
Противниковите играчки, които държат играча с топката и не са 
на земята, не са блокиращи.

15.1     МЯСТО НА ИЗВЪРШВАНЕ НА БЛОКАЖА

Блокажът може да се извършва само в игралното поле.
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15.2      КОГА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА БЛОКАЖ

Когато носещият топката е задържан от един противник и съотборник на 
носещия топката се сглоби за него, се образува маул и не може да се 
извърши блокиране.

15.3     ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПОВАЛЯНЕ НА ЗЕМЯ

(a) Ако едното или двете колена на носещия топката, са на земята, този играч
е “повален на земята”.

(b) Ако носещият топката е седнал на земята, на или върху друг играч на 
земята, носещият топката е “повален на земята”. 

15.4     БЛОКИРАЩ ИГРАЧ

(a) Когато играч блокира противник и те двамата са на земята, 
блокиращият трябва незабавно да освободи блокирания играч.
Санкция: Наказателен удар

(b) Блокиращият трябва незабавно да се изправи или отдалечи от 
блокирания играч и от топката.
Санкция: Наказателен удар

(c) Блокираният трябва да се изправи преди да играе с топката, след 
което може да играе с топката от всяка посока.
Санкция: Наказателен удар 

15.5     БЛОКИРАН ИГРАЧ

(a) Блокиран играч не трябва да лежи на, върху или в близост до топката, за да 
попречи на противник да я овладява и трябва да се опита да предостави 
топката незабавно, така че играта да продължи.
Санкция: Наказателен удар

(b) Блокиран играч трябва незабавно да подаде топката или да я освободи. Този 
играч трябва и да се изправи или отдалечи от нея веднага.
Санкция: Наказателен удар 
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(c) Блокиран играч може да освобождава топката като я постави на земята в 
произволна посока, при положение че извърши това незабавно.
Санкция: Наказателен удар

(d) Блокиран играч може да освобождава топката като я избута по земята в 
произволна посока, освен напред, при положение че извърши това 
незабавно.
Санкция: Наказателен удар

(e) Ако противникови играчи, които са на крака, се опитват да играят с 
топката, блокираният играч трябва да я освободи.
Санкция: Наказателен удар 
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15.6     ДРУГИТЕ ИГРАЧИ

(a) След блокиране, всички останали играчи трябва да бъдат на крака, когато 
играят с топката. Играчите са на крака, ако никоя друга част от тялото не 
лежи на земята или на играчи, които са на земята.
Санкция: Наказателен удар

Изключение. Навлязла топка в точковото поле. След блокиране в близост 
до гол-линията, ако топката е била освободена и навлязла в точковото 
поле, всеки играч, включително играчът на земята, може да затиска 
топката.

(f) Ако блокиран играч по инерция навлезе в точковото поле, той може да 
отбележи есе или да затисне в собственото точково поле.

(g) Ако играч бъде блокиран в близост до гол-линията, той може непосредствено 
да се протегне и да затисне топката на или зад гол- линията, за да отбележи 
есе или да затисне в собственото точково поле. 
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(b) След блокажа, всички играчи, които са на крака, могат да се опитват да 
овладяват топката като я отнемат от носещия топката.

(c) Противниците на носещия топката, които са останали на крака и са 
повалили носещия топката на земята, така че играчът е блокиран, трябва да 
освободят топката и носещия топката. След това, тези играчи могат да 
играят с топката, при положение че са на крака и подхождат към топката и 
директно към блокирания или блокиращия, от страната на своята гол-
линия.
Санкция: Наказателен удар

(d) При блокажа или в близост до блокажа, останалите играчи, които играят с 
топката, трябва да подхождат към топката и директно към блокирания или 
блокиращия, от страната на своята гол-линия.
Санкция: Наказателен удар 
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(e) Всеки играч, който овладее топката при блокажа, трябва да играе с нея 
незабавно като я отдалечи, подаде или шутира.
Санкция: Наказателен удар

(f) Всеки играч, който пръв овладее топката, не трябва да пада на земята до 
блокажа или в близост до него, освен ако не е блокиран от противников 
играч.
Санкция: Наказателен удар

(g) Всеки играч, който пръв овладее топката, може да бъде блокиран от 
противников играч, при положение че блокиращият подхожда към топката и 
директно към блокирания или блокиращия, от страната на своята гол- 
линия. Санкция: Наказателен удар

(h) След блокаж, всеки играч, който лежи на земята, не трябва да пречи на 
противник да овладява топката.
Санкция: Наказателен удар

(i) След блокаж, всеки играч на земята, не трябва да блокира противник или да 
се опитва да блокира противник.
Санкция: Наказателен удар

(j) Когато блокиран играч се протегне да затисне топката на или зад гол-
линията, за да отбележи есе, противникът може да отнема топката от играча, 
но не може да шутира или да се опитва да шутира топката.
Санкция: Наказателен удар 

15.7     ЗАБРАНЕНИ ДЕЙСТВИЯ

(a) Никой играч не може да пречи на блокиран играч да подава топката. 
Санкция: Наказателен удар

(b) Никой играч не може да пречи на блокиран играч да освобождава 
топката, да се изправя или да се отдалечава от нея.
Санкция: Наказателен удар 
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(c) Никой играч не може да пада на или върху лежащи на земята играчи след 
блокаж, между които се намира топката. 
Санкция:бНаказателен удар
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(d) Играчи, които са на крака, не трябва да влизат или да пречат на 
противник, който не е в близост до топката.
Санкция: Наказателен удар

(e) Може да възникне опасност, ако блокиран играч не освободи топката или не 
се отдалечи от нея незабавно или като на този играч се попречи да извърши 
това При възникване на някой от тези случаи, съдията незабавно отсъжда 
наказателен удар.
Санкция: Наказателен удар 

15.8     СЪМНЕНИЕ ЗА НЕСПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛОТО

 Ако при блокаж топката не може да бъде отиграна и не може да се 
прецени дали е имало неспазване на Закона, съдията незабавно отсъжда 
схватка като топката се хвърля от отбора, който се е придвижвал напред 
преди спирането или, ако никой от отборите не се е придвижвал напред, 
от атакуващия отбор.

НННииикккоооййй   ииигггррраааччч   нннеее   мммооожжжеее   дддааа   пппааадддааа   нннааа   ииилллиии   вввъъърррхххууу   ббблллооокккиииррраааннн   
ииигггррраааччч
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Спонтанната схвата е фаза от играта, при която един или повече 
играчи от всеки отбор, които са на крака, във физически контакт, 
сглобени около топката, която е на земята. Откритата игра е 
приключила.

Играчите в спонтанната схватка се опитват с помощта на стъпалата 
да овладеят топката, без да използват нечиста игра.
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16.1     ОБРАЗУВАНЕ НА СПОНТАННА СХВАТКА
(a) Място на образуване. Спонтанната схватка може да се провежда само в 

игрището.

(b) Начин на образуване. Играчите са на крака. Минимум един играч трябва 
да бъде във физически контакт с противник. Топката трябва да се намира 
на земята. Ако по някаква причина топката не е на земята, не е формирана 
спонтанна схватка. 

16.2     ВКЛЮЧВАНЕ В СПОНТАННА СХВАТКА
(a) Всички играчи, които образуват, включват се или участват в спонтанна 

схватка, трябва да държат главите и раменете си не по-ниско от ханша. 
Санкция: Свободен удар

(b)  Играч, който се включва в спонтанна схватка, трябва да се захване за 
съотборник или за противник с помощта на цялта си ръка. Захващането 
трябва да предшества или да бъде едновременно с контакта с друга част от 
тялото на играча, който се включва в спонтанна схватка.
Санкция: Наказателен удар

(c)  Поставянето на длан върху друг играч в спонтанна схватка, не представлява 
захващане.
Санкция: Наказателен удар

(d)  Всички играчи, които формират, включват се или участват в спонтанна 
схватка, трябва да бъдат на крака.
Санкция: Наказателен удар

16.3     ИГРА В СПОНТАННА СХВАТКА

(a) Играчите в спонтанната схватка, трябва да се стремят да останат на крака. 
Санкция: Наказателен удар

(b)  Играч не трябва умишлено да пада или коленичи в спонтанна схватка. 
Такава игра е опасна.
Санкция: Наказателен удар

(c)  Играч не трябва умишлено да поваля спонтанна схватка. Такава игра е 
опасна.
Санкция: Наказателен удар 
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(d) Играч не трябва да скача върху спонтанна схватка.
Санкция: Наказателен удар

(e) Главите и раменете на играчите не трябва да са по-ниско от ханша. 
Санкция: Свободен удар

(f) Играч, който отиграва с крак топката, не трябва умишлено да стъпва върху 
играчи на земята. Играч, който играе с крак за топката, трябва да се стреми 
да прекрачва играчите на земята и не трябва умишлено да стъпва върху 
тях. Играчът трябва да играе с крак само в близост до топката.
Санкция: Наказателен удар 

16.4     ДРУГИ НАРУШЕНИЯ В СПОНТАННАТА СХВАТКА

(a) Играчите не трябва да връщат топката в спонтанната схватка.
Санкция: Свободен удар

Играчите не трябва да отиграват топката с ръце в спонтанна схватка, освен 
след   блокаж, ако са на крака и са поставили ръце на топката преди 
формирането на спонтанната схватка 
Санкция: Наказателен удар

Играчите не трябва да вдигат топката с крака в спонтанната схватка. 
Санкция: Наказателен удар

Играчите на земята в или в близост до спонтанна схватка, трябва да се 
стремят да се отдалечат от топката. Тези играчи не трябва да се намесват за 
топката в спонтанната схватка или докато тя излиза от спонтанната схватка.  

Санкция: Наказателен удар

(e) Играч не трябва да пада на или върху топката, докато тя излиза от
спонтанна схватка. 
Санкция: Наказателен удар

(f) Играч не трябва да предприема никакво действие, за да заблуди
противниковия отбор, че топката е излязла от спонтанната схватка, докато 
тя е все още в спонтаннта схватка.
Санкция: Свободен удар
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16.5     ЗАСАДА ПРИ СПОНТАННА СХВАТКА
(a) Линия на засада.мЗа всеки отбор съществува отделна линияна засада, 

успоредна на гол-линиите. Всяка линия на засада минава през по-задния крак 
на последния играч в спонтанната схватка. Ако по-задният крак на последния 
играч е на или зад гол-линията, линията на засада за защитаващия отбор е 
гол-линията.

(b)  Играчите трябва да се включат в спонтанната схватка или да се изтеглят 
незабавно зад линията на засада. Ако играч се бави отстрани на спонтанна 
схватка, той е в положение на засада.
Санкция: Наказателен удар

(c) Играчи, които се включват или повторно включващите в спонтанна 
схватка. Играч, който се включва в спонтанна схватка, трябва да направи това 
откъм крака на последния съотборник в този рък. Играч може да се включва 
на линия с последния играч. Ако играч се включи в спонтанна схватка от 
противниковата страна или пред линията на последния съотборник, този 
играч е в засада. Играч може да се захваща за противников играч, при 
положение че играчът не е в засада.
Санкция: Наказателен удар от линията на засадата на виновния отбор 

WORLD RUGBY105

ПППррриии   ссспппооонннтттаааннннннааа   сссхххввваааттткккааа   ииилллиии   мммааауууллл,,,   лллииинннииияяятттааа   нннааа   зззааасссааадддааа
мммииинннааавввааа   пппррреееззз   пппооо---зззаааддднннииияяя   кккррраааккк   нннааа   пппоооссслллеееддднннииияяя   ииигггррраааччч   оооттт
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(d) Играчи, които не се включват в спонтанната схватка.ИАко играч се намира 
пред линията на засада и не се включва в спонтанната схватка, трябва веднага 
да се изтегли зад линията на засада. Ако играч, който е зад линята на засада я 
пристъпва и не се включи в спонтанната схватка, той е в положение на засада. 
Санкция: Наказателен удар от линията на засадата на виновния отбор

16.6  УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СПОНТАННА СХВАТКА
Спонтанната схватка приключва успешно, когато топката напусне 
тази спонтанна схватка или когато топката е на или зад гол-линията.

16.7  НЕУСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СПОН. СХВАТКА

(a) Спонтанната схватка приключва неуспешно, когато топката не може да бъде 
отиграна и се отсъжда схватка.

Топката се хвърля от отбора, който се е придвижвал напред непосредствено 
преди топката да не може да се отиграе в спонтанната схватка.

Ако никой от отборите не се е придвижвал напред или ако съдията не може 
да преценикой от отборите се е придвижвал напред преди топката да не може 
да се отиграе в спонтанната схватка, топката се хвърля от отбора, който се е 
придвижвал напред преди началото на тази спонтанна схватка.

Ако никой от отборите не се е придвижвал напред, топката се хвърля от 
атакуващия отбор.

(b) Преди съдията да подаде сигнал със свирката за схватка, той изчаква известно 
време за излизането на топката, особено ако никой от отборите не се 
придвижва напред. Ако спонтанната схватка спре да се придвижва или ако 
съдията прецени,че топката вероятно няма да излезе в рамките на известно 
време, той отсъжда схватка.

(c) Когато даден отбор в спонтанната схватка явно спечели топката и тя е налице 
за отиграване, съдията извиква “Use it!”, след което топката трябва да бъде 
отиграна в рамките на пет секунди. Ако топката не бъде отиграна до пет 
секунди, съдията отсъжда схватка, в която топката се хвърля от отбора, който 
не е притежавал топката в спонтанната схватка. 
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МММааауууллл

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Маулът започва, когато играч носещ топката, е захванат от един или 
повече противници и от един или повече негови съотборници. 
Следователно, при започването си, маулът се състои от минимум трима 
играчи, всеки от които е на крака; носещият топката и по един играч от 
всеки отбор. Всички участващи грачи, трябва да са захванати или 
сглобени за маула, да бъдат на крака и да се придвижват напред към 
гол-линията. Откритата игра е приключила.
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17.1     ОБРАЗУВАНЕ НА МАУЛ

(a)      Място на образуване. Маулът може да се формира само в игрището.

17.2     ВКЛЮЧВАНЕ В МАУЛ

(a) Играчите, които се включват в маул, трябва да държат главите и раменете си 
не по-ниско от нивото на ханша.
Санкция: Свободен удар

(b) Играчът трябва да се хване или захване към самия маул, а не само покрай 
него.
Санкция: Наказателен удар

(c) Поставянето на длан върху друг играч в маула, не представлява захващане. 
Санкция: Наказателен удар

(d) Задържане на играчите на крака. Играчите в маула, трябва да се стремят да 
стоят на крака. Играчът, който държи топката в маула, може да пада на земята, 
при положение, че незабавно предостави топката и играта продължи. 
Санкция: Наказателен удар

(e) Играчът не трябва умишлено да поваля маула. Такава игра е опасна.  
Санкция: Наказателен удар

(f) Играчът не трябва да се хвърля върху маула.
Санкция: Наказателен удар 

17.3     ДРУГИ НАРУШЕНИЯ В МАУЛА

(a) Играчът не трябва да се опитва да изтегля противник извън маула. 
Санкция: Наказателен удар

(b) Играчът не трябва да предприема никакво действие, което би 
заблудило противника, че топката е излязла от маула, докато тя е все 
още в маула.  
Санкция: Свободен удар 
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17.4     ЗАСАДА ПРИ МАУЛ

(a) Линия на засада. За всеки отбор съществува отделна линияна засада, 
успоредна на гол-линиите. Всяка линия на засада минава през по-задния крак 
на последния играч в маула. Ако по-задният крак на последния играч е на или 
зад гол-линията, линията на засада за защитаващия отбор е голлинията.

(b) Играчът трябва да се включи в маула или незабавно да се изтегли зад линията 
на засада. Ако играчът се бави отстрани на маула, той е в положение на засада.
Санкция: Наказателен удар от линията на засадата на виновния отбор.

(c) Играчи, включващи се в маула. Играчите, които се включват в маул, трябва 
да правят това откъм по-задния крак на последния съотборник в маула. 
Играчът може да се включва на линия с този играч. Ако играчът се включи в 
маула откъм противниковата страна или пред последния съотборник, е в 
положение на засада.
Санкция: Наказателен удар от линията на засадата на виновния отбор.

(d) Играчи, които не се включват в маула. Всички играчи, които са пред линията 
на засада и не се включват в маула, трябва веднага да се изтеглят зад линията 
на засада. Играч, който не направи това, е в засада. Ако някой играч, който се 
намира зад линията на засада, я пристъпи и не се включи в маула, е в 
положение на засада.
Санкция: Наказателен удар от линията на засадата на виновния отбор.

(e) Играчи, които напускат и отново се включват в маул. Играчи, които 
напускат маула, трябва незабавно да се изтеглят зад линията на засада, в 
противен случай, те са в засада. Ако играч се включи повторно в маул пред 
последния съотборник в маула, той е в засада. Играч може да се включва 
повторно в маул на линия с последния съотборник.
Санкция: Наказателен удар от линията на засадата на виновния отбор. 
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(f) Когато играчи от отбора, който не владее топката в маула, умишлено напуснат 
маула, така че в него не останат играчи от този отбор, маулът може да 
продължи и остават двете линии на засада. Линията на засада за отбора, който 
владее топката, преминава през по-задния крак на последния играч в маула, а 
за отбора, който не владее топката, това е линията, която преминава през по-
предния крак на първия играч от отбора, който владее топката в маула. 
Санкция: Наказателен удар

(g)  Когато играчите от отбора, който не владее топката в маула, умишлено 
напуснат маула, така че в него не останат никакви играчи от този отбор, 
неговите играчи могат да се включват повторно в маула, при положение че 
първият играч се захване за първия играч от отбора, който владее топката. 
Санкция: Наказателен удар 

17.5     УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА МАУЛА

  Маулът приключва успешно, когато:

• топката или играч с топката напусне маула
• топката е на земята
• топката е на или зад гол-линията. 

17.6     НЕУСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА МАУЛА

(a) Маулът приключва неуспешно, ако той остане на место или е спрял да се 
придвижва напред за повече от 5 секунди и се отсъжда схватка.

(b)  Маулът приключва неуспешно, ако топката не може да бъде отиграна 
или бъде повален (не вследствие на нечиста игра) и се отсъжда схватка. 
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(c) Схватка след маул. Топката се хвръля от отбора, който не е владеел топката 
при започването на маула. Ако съдията не може да прецени кой отбор е 
владеел топката, отборът който се е придвижвал напред преди спирането на 
маула, хвърля топката. Ако никой отбор не се е придвижвал напред, 
атакуващият отбор хвърля топката.

(d) Когато маулът стане неподвижен или е спрял да се придвижва напред за 
повече от 5 секунди, но топката се придвижва и съдията може да я вижда, се 
позволява известно време за нейното излизане. Ако тя не излезе в рамките на 
известно време, се отсъжда схватка.

(e) Когато маулът е спрял да се придвижва напред, той може повторно да тръгне 
напред до 5 секунди. Ако маулът спре да се придвижва напред за втори път и 
ако топката се придвижва и съдията може да я вижда, се позволява известно 
време за нейното излизане. Ако тя не излезе в рамките на това известно 
време, се отсъжда схватка.

(f) Когато топката в маул не може да се отиграе, съдията не позволява 
продължителна борба за нея. Отсъжда се схватка.

(g) Ако играчът, който държи топката в маула падне на земята, включително ако 
бъде на едно или две колена или седи, съдията отсъжда схватка, освен ако 
топката не се предостави незабавно за изваждане. 

Когато топката е предоставена за игра, съдията извиква “Use it!”, след което 
топката трябва да бъде отиграна в срок от пет секунди. Ако топката не бъде 
отиграна в рамките на пет секунди, съдията отсъжда схвата, в която топката 
се хвърля от отбора, който не я е притежавал.

(h) Схватка след маул при задържан хващащ играч. Ако играч овладее топка 
директно от противников шут, освен от начален удар или ждроп-аут, и този 
играч е незабавно задържан от противник, може да се образува маул. Ако 
след това маулът стане неподвижен, спре да се придвижва напред за повече 
от 5 секунди или топката не може да бъде отиграна и се отсъди схватка, 
отборът на хващащия хвръля топката.

“Директно от противников шут” означава, че топката не е докоснала друг 
играч или земята, преди да бъде овладяна от играча.

112LAWS OF THE GAME RUGBY UNION

Правило 17     Маул

2016



ОПРЕДЕЛЕНИЯ
За да извърши чисто хващане, играчът трябва да се намира на или зад 
своята 22-метровата линия. Ако играчът е стъпил с единия си крак на 22-
метровата линия или зад нея, се счита че се намира “в 22-метровата зона”. 
Играчът трябва да овладее чисто топката от директен противников шут и 
същевременно да извика “Марк”. Не може да се извършва чисто хващане 
от начален или възобновителен удар, освен от ждроп-аут.
При чисто хващане се отсъжда удар с крак. Мястот за удара е мястото на 
чистото хващане.
Играчът може да извърши чисто хващане, дори ако преди хващането 
топката е докоснала пилона или напречнат греда на вратата.
Играч от защитаващия отбор може да извършва чисто хващане в 
точковото поле.
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18.1     СЛЕД ЧИСТОТО ХВАЩАНЕ
Съдията незабавно подава сигнал със свирката и отсъжда удар с крак за 
играча, който е извършил чистото хващане.

18.2     ОТСЪЖДАНЕ НА УДАРА
Ударът се отсъжда на мястото на чистото хващане. Ако мястото на чистото 
хващане е в точковото поле, се отсъжда удар на 5 метра от гол-линията, 
срешу мястото на хващането

18.3     МЯСТО НА УДАРА

Ударът се изпълнява от или зад мястото на чистото хващане, срещу мястото 
на чистото хващане.

18.4     ИЗПЪЛНЯВАЩ УДАРА
Ударът се изпълнява от играча, който е извръшил чистото хващане. Ако 
този играч няма възможност да изпълни удара до една минута, се образува 
схватка на мястото на чистото хващане като топката се хвърля от същия 
отбор. Ако това място е в точковото поле, схватката е на 5 метра от гол-
линията, срещу мястото на чистото хващане.

18.5     НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УДАРА
За удар отсъден след чисто хващане са в сила разпоредбите на Правило 21  
- Свободни удари.
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18.6     ЗАМЯНА СЪС СХВАТКА

(a) Отоборът на играча, който е извършил чистото хващане, може да избере 
схватка.

(b) Място на схватката. Ако мястото на чистото хващане е в игралното поле, 
схватката е на същото място, но минимум на 5 метра от тъч-линията. Ако 
мястото на чистото хващане е в точковото поле, схватката е на 5 метра от гол-
линията, срещу мястото на чистото хващане и минимум на 5 метра от тъч-
линията.

(c) Хвърлящ отбор. Топката се хвърля от отбора на играча извършил чистото 
хващане.  

18.7     ОТСЪЖДАНЕ НА НАКАЗАТЕЛЕН УДАР

(a) Противник извън или в положение на засада, не трябва да влиза в играча, 
който е извършил чисто хващане, след като съдията е подал сигнал със 
свирката.
Санкция: Наказателен удар

(b) Място за изпълнение на наказателния удар. Ако нарушилият играч е 
извън засада, наказателният удар се изпълнява от мястото на нарушението. 
Ако нарушилият играч е в засада, наказателният удар се изпълнява от 
мястото на линията на засада (Правило 11 Засада и извън засада в обща игра)

(c) Наказателен удар. Всеки играч от невиновния отбор, може да изпълнява 
наказателни удар.  
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Правило 19    Тъч и странично хвърляне 
Правило 20    Отсъдена схватка
Правило 21    Наказателен и свободен удар

По време на срещатаw

Възобновяване на играта



ТЪЧ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Директен шут в тъч”означава, че топката е шутирана в тъч, без да 
се е приземила в игралната площ и без да е докоснала играч или 
съдията.

22 м зона”е зоната между гол-линията и 22-метровата линия, 
включително 22-метровата линия, но невключваща гол-линията.

Линията на хвърляне е въображаемата линия в игралното поле, 
перпендикулярна на тъч-линията, през мястото откъдето се хвърля 
топката.

Топката е в тъч, когато тя, без да е носена от играч, докосне тъч-
линията, предмет или лице на или зад тъч-линията.

Топката е в тъч, когато е носена от играч и този играч (или топката) 
докосне тъч-линията или земята зад тъч-линията. Мястото, където 
носещията топката (или самата топка) е докоснала или пресякла тъч-
линията, е мястото, където тя е излязла в тъч.

Топката е в тъч, ако играч овладее топката и е настъпил тъч-линията 
или земята зад тъч-линията. Ако играчът е стъпил с единия си крак в 
игралното поле, а с другия в тъч и държи топката, тя е в тъч.
Ако топката пресече тъч-линията или тъч-линията на точковото поле 
и бъде овладяна от играч стъпил и с двата си крака в игралната площ, 
топката не е в тъч или в тъч на точковото поле. Този играч може да 
отбие топката обратно в игралната площ.

Ако играч отскочи и овладее топката, и двата му крака трябва да се 
приземят в игланата площ, в противен случай, топката е в тъч или 
в тъч на точковото поле.

Играч в тъч може да шутира или отбие топката, но не и да я овладява, 
при положение че тя не е пресякла въздушната граница над тъч-
линията. Въздушната граница на тъч-линията е отвесната равнина 
непосредствено над тъч-линията.
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19.1     ХВЪРЛЯНЕ 

            БЕЗ СПЕЧЕЛЕН ТЕРЕН
(a) Директен шут в тъч извън собствената 22 м зона. С изключение на 

наказателен удар, при който играч от произволно място извън 22 м зона, 
шутира директно в тъч, няма спечелен терен. Хвърлянето се изпълнява или 
на линия с мястото на шута или от мястото, където топката е излязла в тъч, 
ако то е по-близо до собствената гол-линия.

(b) Връщане на топката в собствената 22 м зона. Когато защитаващ играч 
отиграе топката извън 22 м зона и тя навлезе в 22 м зона или в точковото 
поле, без да е докоснала противников играч, след което същият или друг 
играч от този отбор шутира топката директно в тъч, преди тя да докосне 
противников играч или извършване на блокаж, формиране на рък или 
маул, няма спечелен терен. Същото е в сила, когато защитаващ играч се 
върне зад 
22-метровата линия, за да изпълни бързо хвърляне, след което топката е 
шутирана директно в тъч.

(c) Ако играч стъпил с единия или с двата си крака на 22-метровата линия, 
вдигне топката, която е неподвижна извън 22 м зона и я шутира директно в 
тъч, се счита че той е овладял топката в 22 м зона и няма спечелен терен.

(d) Връщане на топката в собствената 22 м зона от схватка или страничо 
хвърляне. Когато защитаващият отбор хвърля топката в схватка или 
странично хвърляне извън собствената си 22 м зона и след това топката 
пресече 22-метровата линия, без да е докоснала противников играч, а 
защитаващ играч я шутира директно в тъч, преди тя да е докоснала 
противников играч или извършване на блокаж, формиране на рък или маул, 
няма спечелен терен.  

СПЕЧЕЛЕН ТЕРЕН
(e) Ако играч стъпил с единия или с двата си крака на 22-метровата линия, 

вдигне топката, която е в движение извън 22-метровата линия и я шутира 
директно в тъч от 22 м зона, страничното хвърляне се изпълнява от мястото 
на излизане в тъч.
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(f) Върната топка в собствената 22 м зона. Когато защитаващ играч отиграе 
топката извън 22 м зона и тя навлезе в неговата 22 м зона или в точковото 
поле и докосне противников играч, извършен е блокаж, формиран е рък или 
маул, след което топката бъде шутирана директно в тъч, хвърлянето е от 
мястото, на което тя е излязла в тъч.

(g) Топка вкарана в 22 м зона от противника. Когато топката е вкарана в 22 м 
зона от противника, без да е докоснала (или да е била докосната) от 
защитаващ играч, преди пресичане на 22-метровата линия, и бъде 
шутирана в тъч от защитаващия отбор, хвърлянето е от мястото, на което тя 
е излязла в тъч.  
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(h) Непряк шут в тъч. Когато играч от произволно място в игралната площ, 
шутира топката индиректно в тъч, така че тя отскочи в игралното поле, 
хвърлянето се изпълнява от мястото, където топката е излязла в тъч.

Когато играч от произволно място в игралната площ, шутира топката така 
че тя докосне или бъде докосната от противников играч, след което излезе 
индиректно в тъч, така че отскочи в игралното поле, хвърлянето се изпълнява 
от мястото, където топката е излязла в тъч.

Когато играч от произволно място в игралната площ, шутира топката така 
че тя докосне или бъде докосната от противников играч, след което излезе 
директно в тъч, хвърлянето се изпълнява срещу мястото, където противников 
играч е докоснал топката или където топката е излязла в тъч, ако това място 
е по-близо до противниковата гол-линия.
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НАКАЗАТЕЛЕН УДАР

(i) Наказателен удар. Когато играч шутира топката в тъч при наказателен
удар от произволно място в игралната площ, хвърлянето се изпълнява от 
мястото, където топката е излязла в тъч.

СВОБОДЕН УДАР
(j) Извън 22 м зона на шутиращия, няма спечелен терен Когато топката 

излезе директно в тъч от свободен удар отсъден извън 22 м зона, 
хвърлянето е срещу мястото на удара или където топката е излязла в тъч, 
ако това място е по-близо до гол-линията на шутиращия.

(k) В 22 м зона на шутиращия, има спечелен терен Когато топката излезе 
директно в тъч от свободен удар отсъден в 22 м зона, хвърлянето е от 
мястото, където топката е излязла в тъч. 

19.2     БЪРЗО ИЗПЪЛНЕНИЕ

(a) Играч може да изпълни бързо хвърляне, без да изчака подреждането за 
страничното хвърляне.

(b) При бързото хвърляне, играчът може да се намира в произволно място извън 
игралното поле, между мястото, където топката е излязла в тъч и собствената 
си гол-линия.

(c) Играчът не трябва да изпълнява бързо хвърляне, след подреждането за 
странично хвърляне. При този случай, бързото хвърляне се отменя. 
Страничното хвърляне се изпълнява от същия отбор.

(d) При бързото хвърляне, играчът трябва да използва същата топка, която е 
излязла в тъч. Странично хвърляне не се позволява, ако друго лице, освен 
хвърлящия или противника, който я е отнесъл в тъч, е докоснало топката. 
Страничното хвърляне се изпълнява от същия отбор.

(e) Неправилно бързо изпълнение:

• Топката е хвърлена в посока на противниковата гол-линия
• Топката е хвърлена пред мястото на излизане в тъч
• Топката е хвърлена от или след гол-линията
• Топката е докоснала земята или играч, преди да достигне 5-метровата линия
• При хвърлянето на топката, изпълняващият е пристъпил в игралното поле. 
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Противниковият отбор избира между:

• странично хвърляне от мястото на бързото изпълнение
• хвърляне на топка в отсъдена схватка на 15 метра срещу мястото на 
бързото изпълнение.

Ако противниковият отбор на свой ред не изпълни правилно страничното
хвърляне, се отсъжда схватка на 15 метровата линия. Топката в 
отсъдената схватка се хвърля от другия отбор
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(f) При бързо изпълнение, 
играчът може да хвърля 
топката по права линия 
или в посока на 
собствената си гол-
линия.

(g) При бързо изпълнение, 
играч може да идва до 
линията на хвърляне и 
да се отдалечава, без да 
бъде санкциониран.

(h) При бързото 
изпълнение, играч не 
трябва да пречи на 
топката да премине 5 
метра.
Санкция: Свободен удар 
на 15 метровата линия

(i) Ако играч носещ 
топката бъде изтласкан в 
тъч, той трябва да 
освободи топката на 
противников играч, така 
че да се изпълни бързо 
хвърляне.
Санкция: Наказателен 
удар на 15 метровата 
линия 
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19.3     ДРУГИ НАЧИНИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
При всички останали случаи, хвърлянето се изпълнява от мястото, където 
топката е излязла в тъч.

19.4     ИЗПЪЛНЯВАЩ СТРАНИЧНОТО ХВЪРЛЯНЕ
(a) Хвърлянето се изпълнява от противника на играча, който последен е владеел 

или докоснал топката, преди тя да излезе в тъч. При съмнение, хврълянето се 
изпълнява от атакуващия отбор.
Изключение. Когато топката излезе в тъч при изпълнение на наказателен 
удар, хврълянето се изпълнява от играч на отбора, който е изпълнил 
наказателния удар. Това важи независимо дали топката е шутирана в тъч 
директно или индиректно.

(b) Когато топката излезе в тъч от изтърване напред, на невиновния отбор се 
предлага избор между странично хвърляне от мястото, където топката е 
пресякла тъч-линията и отсъдена схватка на мястото на изтърването. 
Невиновният отбор може да изпълни този вариант чрез бързо хвърляне. 

19.5     ИГРАЧ СТЪПИЛ В ТЪЧ
(a) Ако играч, който е стъпил с един или с два крака на или зад тъч-линията 

(или тъч-линията на точковото поле), вдигне топката, която лежи 
неподвижно в игралната площ, този играч е извадил топката в тъч (или в тъч 
на точковото поле).

(b) Ако играч, който е стъпил с един или с два крака на или зад тъч-линията (или 
тъч-линията на точковото поле), вдигне топката, която е в движение в 
игралната площ, тозииграч е извадил топката в тъч (или в тъч на точковото 
поле). 

19.6     НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Играчът, който изпълнява хврълянето, трябва да се намира на правилното 
място. Играчът не трябва да пристъпва в игралното поле, докато хвърля 
топката. Топката трябва да се хвърли по права линия, така че да прелети 
минимум 5 метра по линията на хвърляне, преди да докосне земята, да 
докосне или да бъде докосната от играч .
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19.7     НЕПРАВИЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
(a) Ако страничното хвърляне е изпълнено неправилно, противниковият отбор 

избира между изпълнение на странично хвърляне или схватка на 15-
метровата линия. Ако избере странично хвърляне и то отново бъде 
изпълнено неправилно, се отсъжда схватка. Отборът, който първи е изпълнил 
страничното хвърляне, хвърля топката в схватката.

(b) Страничното хвърляне трябва да се изпълнява без забавяне и без лъжливо 
хвърляне.
Санкция: Свободен удар на 15 м. линия

(c) Играч не трябва умишлено или последователно да хвърля топката по 
неправа линия
Санкция: Наказателен удар на 15 м. линия 
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СТРАНИЧНО ХВЪРЛЯНЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Целта на страничното хвърляне е възобновяването на играта по бърз, 
безопасен и справедлив начин, след като топката е излязла в тъч, 
посредством хвърляне между две колони от играчи.
Играчи в колоните. При странично хвърляне, играчите се 
построяват в две колони, които образуват подреждането за 
странично хвърляне.
Получаващ. Получаващият е играч в позиция за овладяване на топката, 
когато играчите от колоните подадат или отбият топката назад, след 
странично хвърляне. Всеки играч може да бъде 
получаващ, но всеки отбор може да има само по един получаващ 
при странично хвърляне.
Участници в нареждането за странично хвърляне. Участващите 
играчи в нареждането за странично хвърляне са играч, който хвърля и 
прекия противник, двамата играчи очакващи получаване на топката, 
след страничното хвърляне и играчите от колоните.
Всички останали играчи. Всички останали играчи, които не участват 
в нареждането за странично хвърляне, трябва да се намират на минимум 
10 метра зад линията на хвърляне, на или зад собствената си гол-линия, 
ако тя е по-близо, до приключването на страничното хвърляне.
15-метрова линия. 15-метровата линия е линията на 15 метра в
полето и успоредна на тъч-линията.
Схватка след странично хвърляне. Всяка схватка отсъдена поради 
нарушение или спиране на страничното хвърляне, се формира на 15-
метровата линия, по линията на хвърлянето.

19.8      ПОДРЕЖДАНЕ ПРИ СТРАНИЧНО ХВЪРЛЯНЕ

(a) Минимален брой. Минимум по двама играчи от отбор, трябва да 
се подредят в колоните за странично хвръляне.
Санкция: Свободен удар на 15 м. линия

(b) Максимален брой. Отоборът, който хвърля топката, определя 
максималния брой на играчите в колоните.  
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(c) Противниковият отбор може да разполага по-малко играчи в колоната, но не 
и повече.
Санкция: Свободен удар на 15 м. линия

(d) Когато топката е в тъч, се предполага че всеки играч приближаващ до 
линията на тъча, идва за да се включи в колоната. Играчите, тръгнали към 
линията на тъча, не трябва да се бавят. Играчите от двата отбора не трябва да 
напускат колоните, след заемане на позиции, преди края на изпълнението.
Санкция: Свободен удар на 15 м. линия

(e) Ако изпълняващият отбор подреди по-малко от обичайния брой играчи в 
своята колона, трябва да се даде малко време на противника за да извади 
достатъчно играчи от своята колона, за да не изпадне в нарушение. Санкция: 
Свободен удар на 15 м. линия

(f) Тези играчи трябва да напуснат колоната без забавяне. Те трябва да се 
преместят до линията на засада, на 10 м. зад линията на хвърляне. Ако 
изпълнението завърши преди да достигнат тази линия, те могат да се включат 
отново в играта.
Санкция: Свободен удар на 15 м. линия

(g) Пропуск за нареждане. Отоборът не трябва умишлено да пропуска 
нареждане за изпълнение на странично хвърляне.
Санкция: Свободен удар на 15 м. линия

(h) Местоположение на играчите в колоните. първият играч от колоната стои 
минимум на 5 метра от тъч-линията. Последният играч от колоната стои 
максимум на 15 метра от тъч-линията. Всички играчи от редицата се намират 
между тези две точки.
Санкция: Свободен удар на 15 м. линия

(i) Местоположение на получаващия. Получаващият стои на минимум 2 метра 
от съотборниците си в колоната и между 5 и 15 метра от тъч-линията, докато 
не започне страничното хвърляне.

След началото на страничното хвърляне, получаващият може да се придвижи 
в колоната и да извършва всички, разрешени на останалите играчи в колоната 
действия и подлежи на съответните санкции.
Санкция: Свободен удар на 15 м. линия срещу линията на хвърляне 
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(j) Играч между тъч-линията и 5 м. линия. При построяването на колоните, 
неизпълняващият отбор трябва да разположи играч между тъч-линията и 5-
метровата линия откъм своята страна на линията на хвърлянето. Този играч 
трябва да стои на 2 метра от линията на хвърлянето и на 2 метра от 5 м. 
линия.
Санкция: Свободен удар на 15 м. линия

(k) Участващите в колоната играчи могат да сменят местата си преди хвърлянето 
на топката.

(l) Две отделни прави колони. Подредените играчи от двата отбора се строяват 
в две отделни успоредни колони, всяка от които е перпендикулярна на тъч-
линията.
Санкция: Свободен удар на 15 м. линия

(m)  Противниковите играчи от двете колони трябва да поддържат дистанция 
между вътрешните си рамена. Тази дистанция се определя, когато играчите са 
изправени.
Санкция: Свободен удар на 15 м. линия

(n) Еднометров коридор. Всяка колона от играчи трябва да се намира на 
половин метър в своята страна от линията на хвърлянето.
Санкция: Свободен удар на 15 м. линия

(o) Линията на хвърляне не трябва да бъде по-близо от 5 метра от гол-линията.

(p) След подреждането на колоните, но преди хвърлянето на топката, играч не 
трябва да захваща, бута, блъска или пречи на противник.
Санкция: Наказателен удар на 15 м. линия 
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19.9     НАЧАЛО И КРАЙ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

(a) Начало на изпълнението. Страничното хвърляне започва, когато топката 
напусне ръцете на хврълящия играч.

(b) Приключване на изпълнението. Хвърлянето приключва, когато топката или 
играч, който я носи, напуснат нареждането.

Това включва следните случаи:

• Изпълнението приключва, когато топката е изхвърлена, отбита или 
шутирана извън подреждането.

• Изпълнението приключва, ако топката или играч който я носи, навлезе в 
пространството между 5-метровата линия и тъч-линията.

• Изпълнението приключва, когато играч от колоната насочи топката към 
играч, който се отделя от колоната.

• Изпълнението приключва, когато топката е хвърлена зад 5-метровата линия, 
или когато играч я овладее или постави зад тази линия.

• Изпълнението приключва, когато при последвало образуване на спонтанна 
схватка или маул, всички играчи участващи в спонтанната схватка или 
маула са прекрачили линията на хвърлянето.

• Изпълнението на тъч приключва, когато отиграването на топката стане 
невъзможно. Играта се подновява с отсъдена схватка. 
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19.10   НАЛИЧНИ ВАРИАНТИ ПРИ СТРАНИЧНО ХВЪРЛЯНЕ

(a) Подпиране на противник. Играч от колоната не трябва да използва 
противник като опора при отскок.
Санкция: Наказателен удар на 15 м. линия

(b) Задържане или бутане. Играч от колоната не трябва да задържа, бута, 
блъска, хваща или пречи на противник без топка, освен при образувани 
спонтанна схватка или маул.
Санкция: Наказателен удар на 15 м. линия

(c) Непозволено влизане. Играч от колоната не трябва да блъска противник, 
освен при опит да блокира противника или да отиграе топката.
Санкция: Наказателен удар на 15 м. линия

(d) Повдигане и подкрепа. Играчите могат да подпомагат съотборник при 
отскачането за топката, като повдигат и подкрепят този играч, при 
положение че повдигащите и/или подкрепящите играчи не помагат на 
отскачащия съотборник под шортите от задната страна или под бедрата от 
предната страна.
Санкция: Свободен удар на 15 м. линия

(e) Позволено предварително захващане. Играчите, които ще повдигат или 
подкрепят съотборник отскачащ за топката, могат да го хванат 
предварително, при положение, че предварителното хващане не е под 
шортите от задната страна и под бедрата от предната страна.
Санкция: Свободен удар на 15 м. линия

(f) Отскок, подкрепа или повдигане преди хвърлянето на топката. Играч не 
трябва да скача, да бъде повдиган или подкрепян, преди топката да напусне 
ръцете на хвърлящия играч.
Санкция: Свободен удар на 15 м. линия

(g) Приземяване на играч. Играчите, които подкрепят отскачащ съотборник, 
трябва да го приземят веднага след като топката бъде спечелена от някой от 
отборите.
Санкция: Свободен удар на 15 м. линия

(h) Пречене на хвърлянето. Играч от колоната не трябва да стои 
поблизо от 5 метра от тъч-линията. Играч от колоната не трябва 
да пречи на топката да бъде хвърлена на 5 метра.
Санкция: Свободен удар на 15 м. линия 
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(i) Когато хвърлената топка прелети зад даден играч от колоната, той може да се 
придвижи към пространството между тъч-линията и 5-метровата линия. Ако 
се премести в това пространство, играчът не трябва да се насочва към 
собствената си гол-линия преди края на изпълнението, освен ако не тръгва да 
заобиколя колоната.
Санкция: Свободен удар на 15 м. линия

(j) Хващане или отклоняване. При отскачане за топка, в опит за нейното 
овладяване или отклоняване, играчът трябвада използва и двете си ръце или 
вътрешната си ръка. Отскачащият не трябва да използва само външната си 
ръка в опита си да овладее или отклони топката. Ако играчът е вдигнал и 
двете си ръце на главата, той може да използва произволна ръка за 
отиграване на топката.
Санкция: Свободен удар на 15 м. линия

(k) Защита при странично хвърляне. Отскочилият и овладелият от 
страничното хвърляне топка играч може да бъде блокиран непосредствено 
след своето приземяване.
Играчът, който овладява топката от странично хвърляне, без да е отскочил, 
може да бъде блокиран незабавно.
И в двата случая, тези действия трябва да се извършват преди образуването 
на маул.
Санкция: Наказателен удар на 15 м. линия 

19.11   ХВЪРЛЯЩ ИГРАЧ
Хвърлящият играч има четири възможности:

(a) Хвърлящият може да остане в 5-метровата зона до тъч-линията.

(b) Хвърлящият може да се изтегли до линията на засада на 10 метра зад 
линията на хвърляне.

(c) Хвърлящият може да се включи в колоната веднага след хвърлянето на 
топката.

(d) Хвърлящият може да се премести в позицията на получаващ, ако тя е 
свободна. Ако хврълящият отиде на всяко друго място, той е в положение 
на засада.
Санкция: Наказателен удар на 15 м. линия 
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19.12  ОТДЕЛЯНЕ (ВЕТРИЛО)

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Играч от колоната тръгва ветрилообразно, когато напуска 
колоната, за да овладее топка, която е отбита или подадена от 
съотборник.

(a) Кога: Играч не трябва да се отделя от колоната, преди топката да е 
напуснала ръцете на хвърлящия играч.
Санкция: Свободен удар на 15-м. линия, срещу линията на хвърлянето.

(b) Отделящият се играч трябва да остане в 10-метровата зона от линията 
на хвърляне и да не спира придвижването си до приключването на 
страничното хвърляне.
Санкция: Свободен удар на 15-м. линия, срещу линията на хвърлянето.

(c) Играчите могат да сменят местата си в колоната, преди хвърлянето на 
топката. 

19.13   ЛИНИИ НА ЗАСАДА ПРИ СТРАНИЧНО ХВЪРЛЯНЕ

(a) При построяването на колоните, за всеки отбор съществуват две отделни 
линии на засада успоредни с гол-линиите.

(b) Участващи играчи. Едната линия на засада важи за играчите участващи в 
колоните (обикновено, това са някои или всички нападатели, плюс 
полузащитника на схватката и хвърлящия играч). Преди да се хвръли 
топката и преди да докосне играч или земята, тази линия на засада 
съвпада с линията на хвърляне. След това, линията на засада е линията на 
топката.

(c) Неучастващи играчи. Другата линия на засада е в сила за играчите 
неучастващи в колоните (обикновено, това са бековете). За тях, линията на 
засада е на 10 метра зад линията на хвърляне или собствената им гол- 
линия, ако тя е по-близо. 
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19.14   ЗАСАДА ПРИ УЧАСТИЕ В КОЛОНАТА

(a) Преди топката да докосне играч или земята. Играч не трябва да пристъпва 
линията на хвърлянето. Играч е в положение на засада, ако преди топката да 
е докоснала играч или земята, пристъпи линията на хвърлянето, освен ако не 
отскача за топката. Играчът трябва да отскача от собствената си страна на 
линията на хвърляне.
Санкция: Наказателен удар на 15 м. линия

(b) Ако играч отскочи и пресече линията на хвърляне, но не овладее топката, той 
не бива санкциониран, при положение че незабавно излезе от положението 
на засада.

Отскачащите за топка играчи могат да стъпват във всяка посока, при 
положение че не пристъпват линията на хвърляне.
Санкция: Наказателен удар на 15 м. линия

(c) След като топката докосне играч или земята. Играч, който не носи топката, 
е в положение на засада, ако след като топката докосне играч или земята, той 
стъпи пред топката, освен ако не блокира (или се опитва да блокира) 
противник. Всеки опит за блокиране, трябва да започва от собствената страна 
спрямо топката.
Санкция: Наказателен удар на 15 м. линия

(d) Съдията трябва да санкционира всеки играч, който умишлено или не, 
се придвижи в положение на засада, без да се опитва да овладява 
топка или да блокира противник.
Санкция: Наказателен удар на 15 м. линия

(e) Никой играч, който участва в колоната, не може да я напуска, преди 
приключването на страничното хвърляне.
Санкция: Наказателен удар на 15 м. линия 
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(f) Дълго хвърляне. Ако хвърлящията играч изпрати топката зад 15-метровата 
линия, участващ в колоната играч може да изтича навътре в терена, зад 5- 
метровата линия, вендага след като топката напусне ръцете на хвърлящия 
играч.

При такъв случай, протъвникът също може да тръгва навътре в терена. Ако 
играч изтича навътре в терена, за да овладее дълго хвърляне, но топката не 
бъде изпратена зад 15-метровата линия, този играч е в положение на засада 
и подлежи на санкциониране.
Санкция: Наказателен удар на 15 м. линия

(g) Спонтанна схватка и маул от колоната. Когато след страничното хвърляне 
се образува спонтанна схватка или маул, линията на засада за участващ в 
колоната играч, вече не съвпада с линията на топката. Линията на засада 
вече се определя от позадния крак на последния играч от отбора в тази 
спонтанна схватка или маул.

(h) Страничното хвърляне приключва, когато тази спонтанна схватка или маул 
се измести от линията на хвърляне. За да се случи това, всички крака на 
всички играчи в тази спонтанна схватка или маул, трябва да са напуснали 
линята на хвърляне.

(i) Участващ в колоната играч трябва или да се включи в тази спонтанна 
схватка или маул, или да се изтегли до линията на засада и да остане на нея, 
в противен случай, той е в засада.
Санкция: Наказателен удар на 15 м. линия

(j) В сила са останалите правила за спонтанна схватка или маул. Играч не 
трябва да се включва в спонтанна схватка или маул от противниковата 
страна.
Санкция: Наказателен удар

(k) Играчите не трябва да се включват пред линията на засада. В противен 
случай, те са в положение на засада.
Санкция: Наказателен удар на 15 м. линия 
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19.15   ЗАСАДА ПРИ НЕУЧАСТИЕ В КОЛОНАТА

(a) Играч, който не участва в колоната, е в засада, ако той пристъпи линията на 
засада, преди приключването на страничното хвърляне.
Санкция: Наказателен удар на противниковата линия на засада, 
срещу мястото на нарушението, минимум на15 метра от тъч-
линията.

(b) Играчи, които са в засада при хвърлянето на топката. Играчът може да 
хвърля топката, дори ако съотборник все още не е достигнал линията на 
засада. Въпреки това, ако този съотборник не се опитва незабавно да излезе от 
положението на засада, той е в засада.
Санкция: Наказателен удар на противниковата линия на засада, 
срещу мястото на нарушението, минимум на15 метра от тъч-
линията.

(c) Дълго хвърляне. Ако хвърлящият играч изпрати топката зад 15-метровата 
линия, играч от същия отбор може да изтича, за да овладее топката, веднага 
след като тя напусне ръцете на хвърлящия играч. В този случай, 
противниците също могат да тръгват. Ако играчът изтича, за да овладее 
дълго хвърляне, но топката не е изпратена зад 15-метровата линия, този 
играч е в положение на засада и бива санкциониран.
Санкция: Наказателен удар на противниковата линия на засада, 
срещу мястото на нарушението, минимум на15 метра от тъч-
линията.

(d) Спонтанна схватка и маул от колоната. Когато в колоната се образува 
спонтанна схватка или маул, страничното хвърляне не е приключило, преди 
краката на всички играчи в тази спонтанна схватка или маул, не са 
преминали линията на хвърляне.

До този момент, линията на засада за неучастващите в колоната играчи, все 
още е на 10 метра зад линията на хвърляне или гол-линията, ако тя е по-
близо. Играч, който пристъпи тази линия на засада, е в положение на засада.
Санкция: Наказателен удар на линията на засада, срещу мястото на 
нарушението, минимум на15 метра от тъч-линията. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Целта на отсъдената схватка е възобновяването на играта по бърз, 
безопасен и справедлив начин, след незначително нарушение или 
спиране.

Отсъдената схватка се формира в игралното поле, когато осем играчи 
от всеки отбор,захванати заедно в три линии за всеки отбор, влизат в 
своите противници като главите на едната първа линия се сглобяват 
между главите на другата първа линия. По този начин, се образува 
тунел, в който полузащитникът към схватката хвърля топката, така че 
играчите от първа линия могат да се борят за нейното овладяване чрез 
прибиране на топката с един или два крака.

Средната линия на схватката, не трябва да бъде на по-близо от 5 метра 
до гол-линията. Схватката не може да се провежда на по-близо от 5 
метра до тъч-линията.

Тунелът е пространството между двете първи линии. Играчът от всеки 
отбор, който хвърля топката в схватката е полузащитник към 
схватката.

Средната линия е въображаемата линия по земята в тунела, под 
линията, на която се срещат раменете на двете първи линии.

Средният играч от първата линия е талоньор (прибиращ).

Играчите от двете страни на талоньора са пилиери (стълбове).

Пилиерите от лявата страна са външни стълбове. Пилиерите от 
дясната страна са вътрешни стълбове.

Двамата играчи от втора линия, които тласкат напред пилиерите и 
талоньора, са затварячи.

Външните играчи, които се захващат към втората или третата линия, 
са флангови.

Играчът от трета линия, който обикновено тласка напред двамата 
затварячи е №8. Друг вариант е №8 да тласка напред затваряч и 
флангови.
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20.1     ФОРМИРАНЕ НА ОТСЪДЕНАТА СХВАТКА
(a) Място на провеждане. Схватката се провежда на мястото на

извършеното нарушение или спиране, или възможно най-близо до това място 
в игралното поле, освен ако в Закона не е посочено друго място.

(b)  Ако това място е по-близо от 5 метра от тъч-линията, мястото на схватката е 
на 5 метра от тази тъч-линия. Схватката може да се провежда само в 
игралното поле. Средната линия на схватката, при нейното формиране, не 
трябва да бъде на по-близо от 5 метра от гол-линията.

(c) Ако нарушението или спирането е извършено в точковото поле, мястото на 
схватката е на 5 метра от гол-линията. Схватката се формира срещу 
нарушението или спирането.

(d) Без забавяне. Отоборът не трябва умишлено да забавя формирането на 
схватката.
Санкция: Свободен удар

(e) Брой играчи: осем. В схватката трябва да има по осем играчи от всеки отбор. 
Всичките осем играчи трябва да останат захванати към схватката, до нейното 
приключване. Във всяка първа линия трябва да има точно по трима играчи. 
Двама затварячи трябва да формират втората линия.
Санкция: Наказателен удар

Изключение: Когато по някаква причина, отборът разполага с по-малко 
играчи, тогава може да се намали съответния брой на играчите в схватката от 
всеки отбор. При позволено намаляване от единия отбор, от другия отбор не 
се изисква съответно намаляване. Въпреки това, отборът не трябва да има по-
малко от петима играчи в схватката.
Санкция: Наказателен удар

(f) Сглобяване на първите линии. Първо съдията отбелязва с крак мястото, на 
което се формира схватката. Преди двете първи линии да се сглобят една в 
друга, те трябва да застанат на не повече от една ръка разстояние. Топката е в 
ръцете на полузащитника към схватката, готова за хвърляне. Първите линии 
се привеждат напред, така че когато се сглобят една в друга, главата и 
раменете на всеки играч да не са по-ниско от талията. Първите линии трябва 
да се сглобят, така че главата на никой от играчите да не бъде до главата на 
съоборник.
Санкция: Свободен удар 
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(g) Съдията извиква “crouch” (Готови), след това - “bind” (Захват). Първите линии 
се привеждат напред и всеки от пилиерите се захваща с външната си ръка. 
Левият пилиер трябва да се захване за противниковия десен пилиер, като 
постави лявата си ръка под дясната ръка на противниковия пилиер, и го 
захване неговата фланелка отстрани или на гърба. Десният пилиер трябва да се 
захване за противниковия ляв пилиер, като постави дясната си ръка над лявата 
ръка на противниковия пилиер, и захване неговата фланелка отстрани или на 
гърба. Пилиерите не трябва да захващат противника за гърдите, горната част на 
ръката, ръква или яката. След пауза, когато първите линии са готови, съдията 
извиква “set” (Сглобявай). Тогава първите линии могат да се сглобят една в 
друга. “set” (Сглобявай) не е команда, а подкана, че първите линии могат да се 
сглобят едва в друга, когато са готови. Санкцията за всяко нарушение е 
свободен удар.
Санкция: Свободен удар

(h) Приведената напред позиция е продължение на нормалния стоеж с достатъчно 
приклякане, така че тялото да се изнесе напред за сглобяване, без засилване с 
крака.

(i) Остро влизане. Първата линия не трябва да оставя разстояние за влизане със 
засилване в противника. Такава игра е опасна.
Санкция: Наказателен удар

(j) Неподвижна и успоредна. Докато топката не напусне ръцете на полузащитника 
към схватката, тя трябва да бъде неподвижна, а средната линия трябва да бъде 
успоредна на гол-линиите. Отборът не трябва да изтласква схватката от мястото 
преди хвърлянето на топката.
Санкция: Свободен удар 

20.2     ПОЛОЖЕНИЕ НА ИГРАЧИТЕ ОТ ПЪРВА ЛИНИЯ

(a) Всички играчи в положение за тласък. При формиране на схватката, 
телата и стъпалата на всеки играч от първа линия, трябва да бъдат в 
нормална позиция за тласък напред.
Санкция: Свободен удар

(b) Това означава, че играчите от първа линия трябва да са стъпили на земята с 
два крака, като тежестта е поне на единия крак. Играчите не трябва да 
кръстосват стъпалата си, макар че стъпалото на даден играч, може да 
кръстосва стъпалото на съотборник. Рамената на всички играчи, не трябва 
да бъдат по-ниско от нивото на талията.
Санкция: Свободен удар 
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(c) Талоньорът е в положение за прибиране на топката. Преди хвърлянето на
топката, отбивачът трябва да бъде в положение за нейното прибиране. 
Отбивачите трябва да са стъпили на земята с двата си крака, като тежестта е 
поне на единия крак. Предното стъпало на отбивача, не трябва да бъде пред 
предното стъпало на неговите стълбове.
Санкция: Свободен удар

20.3     ЗАХВАЩАНЕ В СХВАТКАТА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
При захващането си за съотборник, играчът трябва да използва 
цялата си ръка от дланта до рамото, за да се хване за тялото или 
под нивото на мишниците на съотборника. Поставянето на длан 
върху друг играч, не е задоволително захващане.

(a) Захващане на всички играчи от първа линия. Всички играчи от първа
линия, трябва да са здраво и непрекъснато захванати, от началото до края 
на схватката.
Санкция: Наказателен удар

(b) Захващане на талоньорите. Талоньорът може да се захваща над или под
рамената на пилиерите. Пилиерите не трябва да подкрепят талоньора, 
така че той да няма тежест върху никой от стъпалата си.
Санкция: Наказателен удар

(c) Захващане на левите пилиери. Външният пилиер трябва да се захване
за противниковия вътрешен пилиер като постави лявата си ръка от вътре 
на дясната ръка на вътрешния пилиер и да се хване за неговата фланелка 
откъм гърба. Външният пилиер не трябва да захваща противниковия 
вътрешен пилиер за гърдите, ръката, ръкава или яката . Външният пилиер 
не трябва да оказва никакъв натиск надолу.
Санкция: Наказателен удар

(d) Захващане на десните пилиери. Вътрешният пилиер трябва да се
захване за противниковия външен пилиер като постави дясната си ръка 
отвън на лявата горна част от ръката на противниковия външен 
пилиер. Вътрешният пилиер трябва да хване фланелката на външния 
пилиер с дясната си ръка, само откъм гърба. Вътрешният пилиер не 
трябва да захваща противниковия външен пилиер за гърдите, ръката, 
ръкава или яката. Вътрешният пилиер не трябва да оказва никакъв 
натиск надолу.

         Санкция: Наказателен удар 
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(e) Левият и десният пилиер могат да променят захващането, при
положение, че това е в съответствие с Правилника.

(f) Захващане на всички останали играчи. Всички играчи в схватката, освен 
тези от първа линия, трябва да се захванат минимум с едната си ръка за 
тялото на затваряча, преди сглобяването на схватката. Затварячите трябва да 
се захванат за стълбовете, които са пред тях. Никой играч, освен стълба, не 
може да се захваща за противник.
Санкция: Наказателен удар

(g) Флангови, който пречи на противниковия полузащитник. Фланговият 
може да се захваща към схватката под всякакъв ъгъл, при положение че той се 
захваща правилно. Фланговият не трябва да разширява този ъгъл, така че да 
пречи на противниковия полузащитник към схватката, да се придвижва 
напред.
Санкция: Наказателен удар

(h) Поваляне на схватката. Ако схватката бъде повалена, съдията трябва 
незабавно да подаде сигнал със свирката, така че играчите да прекратят 
бутането. 
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(i) Изтласкан нагоре играч. Ако играч от схватката бъде вдигнат във въздуха,
съдията трябва незабавно да подаде сигнал със свирката, така че играчите 
да прекратят бутането.

20.4     ОТБОРЪТ, ХВЪРЛЯЩ ТОПКАТА В СХВАТКАТА

(a) След нарушение, топката в схватката хвърля отборът който не го е причинил.

(b) Отсъдена схватка след спонтанна схватка. Виж Правило 16.7.

(c) Отсъдена схватка след маул. Виж Правило 17.6.

(d) Отсъдена схватка след всякакво друго спиране. След всяко друго спиране 
или нередност, които не са упоменати в Правилника, топката се хвърля от 
отбора, който се е придвижвал напред, преди спирането. Ако никой от 
отборите не се е придвижвал напред, топката се хвърля от атакуващия отбор.

(e) Когато схватката остане неподвижна и топката не излезе веднага, се отсъжда 
друга схватка на мястото на спиране. Топката се хвърля от отбора, който не е 
имал притежание в момента на спирането.

(f)  Когато схватката остане неподвижна, без веднага след това да се придвижи, 
топката трябва да излезе незабавно. В противен случай се отсъжда нова 
схватка. Топката се хвърля от отбора който е нямал притежание в момента на 
спирането.

(g) Ако схватката бъде повалена или се повдигне във въздуха, без да е извършено 
нарушение, се отсъжда нова схватка, като топката се хвърля отново от отбора 
извършил първото хвърляне.

Схватката трябва да се повтори и във всеки друг случай, не упоменат в 
настоящия Правилник. 

20.5     ХВЪРЛЯНЕ НА ТОПКАТА В СХВАТКАТА

Без бавене. Веднага след сглобяването на първите линии, полузащитникът 
трябва да хвърли топката без забавяне. Полузащитникът трябва да хвърли 
топката при такова разпореждане от съдията. Полузащитникът трябва да 
хвръля топката от първоначално избраната страна на схватката.   
Санкция: Свободен удар
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20.6     НАЧИН НА ХВЪРЛЯНЕ НА ТОПКАТА В СХВАТКАТА

(a) Полузащитникът трябва да стои на един метър от отбелязаната средна 
линия, така че да не докосва схватката с глава или да се привежда над по-
близкия играч от първа линия.
Санкция: Свободен удар

(b) Полузащитникът трябва да държи с две ръце топката, чиято надлъжна ос е 
успоредна със земята и тъч-линията, над средната линия между първите 
линии, на височина между коленете и глезените.
Санкция: Свободен удар 
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(c) Полузащитникът трябва да хвърли топката бързо. Топката трябва да 
напусне ръцете на полузащитника извън тунела.
Санкция: Свободен удар

(d)  Полузащитникът трябва да хвърли топката точно по средната линия, така 
че тя първо да докосне земята, непосредствено зад ширината на раменете на 
по-близкия пилиер.
Санкция: Свободен удар

(e) Полузащитникът трябва да хвърли топката с един замах напред. Това 
означава, че не трябва да има замах с топката назад. Полузащитникът не 
трябва да прави лъжливо хвърляне.
Санкция: Свободен удар

20.7     НАЧАЛО НА ОТСЪДЕНАТА СХВАТКА

(a) Играта в схватката започва, когато топката напусне ръцете на 
полузащитника.

(b) Ако полузащитникът хвърли топката и тя излезе от някой от краищата 
на тунела, топката трябва да се хвърли отново, освен ако не е отсъден 
наказателен или свободен удар.

(c) Ако топката не бъде отиграна от играч в първа линия и излезе директно 
през тунела, зад стъпалото на далечния стълб, без да е била докосната, 
полузащитникът трябва да повтори хвърлянето. 
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20.8     ИГРАЧИТЕ ОТ ПЪРВА ЛИНИЯ
(a) Посяганехсхкракхпредиххвърлянетох(вдигнат крак). Всички играчи от 

първа линия, трябва да са стъпили, така че да оставят ясен тунел. Те не трябва 
да повдигат или протягат стъпало, преди топката да напусне ръцете на 
полузащитника. Те не трябва да предприемат нищо, което да попречи на 
правилното хвърляне на топката в схватката и да докосне земята на точното 
място.
Санкция: Свободен удар

(b) Посягане с крак след хвърлянето. След като топката докосне земята в 
тунела, всеки играч от първа линия може да използва произволен крак в 
опита си да спечели притежанието на топката.

(c) Избиване с крак. Играч от първа линия, не трябва умишлено да изритва 
топката от тунела, в посоката, от която тя е хвърлена.
Санкция: Свободен удар

(d) Ако топката е изритана неумишлено, топката трябва да се хвърли повторно 
от същия отбор.

(e) Ако топката е била изритвана неколкократно, съдията трябва да третира това 
като умишлено действие и да санкционира нарушителя.
Санкция: Наказателен удар

(f) Увисване. Играч от първа линия, не трябва да посяга за топката с двата
си крака. Никой играч не може умишлено да вдига и двата си крака от земята, 
при хвърлянето на топката или след това.
Санкция: Наказателен удар

(g) Извиване, навеждане или падане. Играчите от първа линия, не трябва да се 
извиват или навеждат, да дърпат противниците или да предприемат някакви 
действия, които могат да съборят схватката, нито при хвърлянето на топката 
или след това.
Санкция: Наказателен удар

(h) Съдиите трябва строго да санкционират всяко умишлено събаряне на 
схватката. Такава игра е опасна.
Санкция: Наказателен удар

(i) Повдигане или изтласкване на противник нагоре. Играч от първа линия, 
не трябва да повдига противник във въздуха или да го изтласква над схватката 
при хвърлянето на топката или след това. Такава игра е опасна. Санкция:
Наказателен удар 
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20.9     ОТСЪДЕНА СХВАТКА - ОБЩИ ОГРАНИЧЕНИЯ

(a) За всички играчи: поваляне. Играч не трябва умишлено да събаря 
схватката. Играч не трябва умишлено да пада или коленичи в схватката. 
Такава игра е опасна.
Санкция: Наказателен удар

(b) За всички играчи: игра с ръка в отсъдена схватка. Играчите не трябва да 
отиграват топката с ръце в схватката или да я вдигат с крака.
Санкция: Наказателен удар

(c) За всички играчи: други ограничения при борба за топката. Играчите не 
трябва да печелят топката в схватката с помощта на никоя част от тялото, с 
изключение на стъпалата или долната част на крака.
Санкция: Свободен удар

(d) За всички играчи: излязла топка не се връща обратно. Когато топката 
напусне схватката, играч не трябва да я връща обратно в схватката. Санкция: 
Свободен удар

(e) За всички играчи: никакво падане върху топката. Играч не трябва да пада 
на или върху топката при нейното излизане от схватката.
Санкция: Наказателен удар

(f) Затварячите и фланговите: никакво пречене на тунела. Играч, който 
не е от първа линия, не трябва да отиграва топката в тунела.
Санкция: Свободен удар

(g) Полузащитник на схватката: игра с крак в схватката. Полузащитникът към 
схватката, не трябва да удря топката с крак, докато тя е в схватката. Санкция: 
Наказателен удар

(h) Полузащитник на схватката: лъжливи движения. Полузащитникът към 
схватката, не трябва да предприема никакво действие, за да заблуди 
противника, че топката е излязла от схватката, докато тя е все още вътре 
в схватката.
Санкция: Свободен удар

(i) Полузащитник на схватката: задържане на противников флангови. 
Полузащитникът към схватката, не трябва да хваща противниковия флангови. 
Санкция: Наказателен удар 
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20.10   ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОТСЪДЕНАТА СХВАТКА
(a) Излязла топка. Когато топката излезе от схватката в някаква посока, освен 

от тунела, схватката приключва.

(b) Навлизане на схватката в точковото поле. Схватката не може да се 
провежда в точковото поле. Когато топката в схватката е на или зад 
голлинията, схватката приключва, а атакуващ или защитаващ може да 
затисне топката за есе или в собственото си точково поле.

(c) Отделяне на последния играч. Последният играч в схватката е този, 
чиито крака са най-близо до гол-линията на неговия отбор. Ако 
последният играч се отдели от схватката с топка в краката си и я вдигне, 
схватката приключва. 

20.11   ЗАВЪРТАНЕ НА ОТСЪДЕНА СХВАТКА

(a) Ако схватката се завърти над 90 градуса, така че средната линия премине 
успоредната позиция спрямо тъч-линията, съдията трябва да спре играта 
и да разпореди друга схватка.

(b) Тази нова схватка се формира на мястото, където е приключила 
предишната схватка. Топката се хвърля от отбора, който не е притежавал 
топката в момента на спирането. Ако никой от отборите не е спечелил 
притежание, топката се хвърля от отбора, който е хвърлял първи. 

20.12   ЗАСАДА ПРИ ОТСЪДЕНА СХВАТКА

(a) При сглобяването на схватката, полузащитникът, който не хвърля топката в 
схватката, трябва да заеме позиция от страната на хвърлящия 
полузащитник или зад линията на засада, определена от останалите 
играчи.
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(b) Засада за полузащитниците към схватката. Когато отбор е спечелил 
топката в схватката, неговият полузащитник е в положение на засада, ако е 
стъпил с двата крака пред топката, докато тя е все още в схватката. Ако 
полузащитникът е стъпил само с един крак пред топката, той не е в 
положение на засада.
Санкция: Наказателен удар
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Линия на засада за синия 
полузащитник

Линия на засада за сините 
играчи, които не са в схватката

5 метра

5 метра
Топка

Линия на засада за жълтите 
играчи, които не са в схватката

Линия на засада за синия 
полузащитник
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Линия на засада за жълтия 
полузащитник когато не играе
с топката.



(c) Когато отборът е спечелил топката в схватка, полузащитникът от 
противниковия отбор е в положение на засада, ако той пристъпи пред 
топката, докато тя е все още в схватката.
Санкция: Наказателен удар

(d) Полузащитникът, чиито отбор не е спечелил притежание на 
топката, не трябва да заобикаля към другата страна на схватката и 
да пристъпва линията на засада. За този полузащитник, линията на 
засада се определя от задния крак на последния играч от неговия отбор 
в схватката.
Санкция: Наказателен удар

(e) Полузащитникът, чиито отбор не е спечелил притежание на топката, не 
трябва да се отдалечава от схватката като осава пред линията на засада. 
За този полузащитник, линията на засада се определя от задния крак на 
последния играч от неговия отбор в схватката. Санкция: Наказателен 
удар

(f) Всеки играч може да бъде полузащитник към схватката, но отборът 
може да има само един полузащитник при всяка схватка.
Санкция: Наказателен удар от линията на засадата

(g) Засада за играчите извън схватката. Играчите, които не са в схватката и 
които не са полузащитници към схватката, са в положение на засада, ако 
стоят пред собствената си линия на засада или пристъпят линията на 
засада, която е успоредна спрямо гол-линиите и на 5 метра зад техния 
последен играч в схватката.
Санкция: Наказателен удар от линията на засадата

(h) Ако последният крак на даден отбор, е на или зад неговата гол-линия, 
линията на засада за полузащитниците и неучастващите, е самата гол-
линия.

(i) Бездействие. При формирането на схватката, неучастващите в нея 
играчи трябва да се изтеглят до своята линия на засада, без да се бавят. В 
противен случай, те бавят умишлено. Забавящите подлежат на санкция.
Санкция: Наказателен удар от линията на засадата 

20.13   ИЗМЕНЕНИЯ 19 Г. В СРЕЩИ МЕЖДУ МЪЖКИ ОТБОРИ
В определени срещи от юрисдикцията на дадена федерация, тя може да 
прилага Измененията за играчи до 19 годишна възраст.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Наказателните и свободните удари се присъждат на невиновния 
отбор за нарушения на техните противници.

21.1     МЯСТО ЗА ОТСЪЖДАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ И
СВОБОДНИ УДАРИ
Ако Правилникът не предвижда друго, мястото на наказателния 
или свободен удар е мястото на нарушението.

21.2      МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ И
СВОБОДНИ УДАРИ

(a) Шутьорът трябва да изпълни наказателния или свободния удар от 
мястото или на произволно разстояние по права линия зад него. Ако 
мястото за наказателния или свободен удар е на по-близо от 5 метра от 
противниковата гол-линия, мястото за изпълнение е на 5 метра от гол-
линията, срещу мястото на нарушението.

(b) При отсъден наказателен или свободен удар в точковото поле, мястото 
за изпълнение е в игралното поле, на 5 метра от гол-линията, срещу 
мястото на нарушението.
Санкция: Всяко нарушение на отбора на изпълняващия, води до 
отсъждане на схватка на мястото на изпълнението. Топката се хвърля от 
противниковия отбор.

(c)  При бързо изпълнение на наказателен или свободен удар от неправилното 
място, съдията разпорежда повторно изпълнение на удара.

21.3      НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ И
СВОБОДНИ УДАРИ

(a) Всеки играч може да изпълнява отсъдения за нарушение наказателен или
свободен удар, чрез произволен удар с крак: удар от ръка, ждроп или удар от 
земя. Топката може да се шутира с всяка част от долната част на крака от 
коляното до стъпалото, с изключение на коляното и петата.
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(b) Отбиване на топката с коляно, не е изпълнение на удар.
Санкция: Всяко нарушение на отбора на изпълняващия, води до 
отсъждане на схватка на мястото на изпълнението. Топката се хвърля 
от противниковия отбор.

(c) Изпълняващият трябва да използва топката, която е била в игра, освен ако 
съдията не прецени, че тя е дефектна.
Санкция: Всяко нарушение на отбора на изпълняващия, води до 
отсъждане на схватка на мястото на изпълнението. Топката се хвърля 
от противниковия отбор.

21.4      ВАРИАНТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАКАЗАТЕЛЕН И
 СВОБОДЕН УДАР

(a) Отсъдена схватка. Отоборът, на който е присъден наказателен или свободен 
удар, може да избере вместо него схватка. Същият отбор хвърля топката.

(b) Странично хвърляне. Отоборът, на който е присъден наказателен или 
свободен удар, може да избере изпълнение на странично хвърляне. Това
е допълнителен вариант към избора на отсъдената схвата.

(c) Без забавяне. Ако изпълняващият заяви пред съдията намерение за стрелба 
във вратата, ударът трябва да се изпълни до една минута след като играчът 
посочи своето намерение за удар във вратата. Като намерението за удар се 
тълкува донасянето на приспособление за шутиране или пясък, или когато 
играчът макрира с крак мястото. Играчът трябва да изпълни удара до една 
минута, дори ако топката се търколи и трябва отново да бъде залагана. След 
изтичането на една минута, ударът се отменя, на това место се отсъжда 
схватка и топката в нея се хвърля от противника. Всеки друг вид удар трябва 
да се изпълни без излишно забавяне.

(d) Явно изпълнение. Изпълняващият трябва да поведе топката на видимо 
разстояние. Ако изпълняващият държи топката, тя трябва ясно да напусне 
ръцете му. Ако топката е на земята, тя трябва ясно да се отдалечи от мястото.

(e) Шут от място в тъч. Изпълняващият може да шутира от ръка или чрез ждроп 
към тъча, но не може да шутира в тъч от земята.

(f) Свободен избор на шутиращия. Изпълняващият може да шутира топката в 
произволна посока и отново да играе с нея.

(g) Изпълняване на удар в точковото поле. При изпълнение на наказателен 
или свободен удар от точковото поле, ако защитаващ играч чрез нечиста игра 
попречи на противник да отбележи есе, се отсъжда наказателно есе. 
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(h) Извън игра в точковото поле. Ако наказателният или свободен удар се 
изпълнява в точковото поле и топката излезе в тъч на точковото поле, на или зад 
линията на мъртва топка, или защитаващ играч извади топката от игра, преди 
тя да е пресякла гол-линията, се отсъжда схватка на 5 метра. Топката се хвърля 
от атакуващия отбор.

(i) Зад топката. При наказателния или свободен удар, отборът на изпълняващия 
трябва да бъде зад топката до момента на шута, с изключение на асистента на 
удара.

(j) Бързо изпълнен удар. Ако наказателният или свободен удар бъде изпълнен 
толкова бързо, че играчите от отбора на изпълняващия са все още пред топката, 
те не биват санкционирани за засада. Въпреки това, те трябва да се изтеглят 
незабавно. Те не трябва да спират изтеглянето, докато не излязат от 
положението на засада. Те не трябва да вземат участие в играта, докато не 
излязат от засада. Това важи за всички играчи от отбора, независимо дали се 
намират в или извън игралната площ.

(k) В тази ситуация, играчите се освобождават от засада, когато те изтичат зад 
съотборника, който е изпълнил наказателния или свободния удар, или когато 
съотборник носещ топката, изтича пред тях, или когато съотборник, който е 
бил зад топката в момента на изпълнението, изтича пред тях.

(l) Играч в засада не може да бъде освобождаван от никое действие на противник. 
Санкция: Ако Правилникът не предвижда друга санкция, нарушението на 
изпълняващия отбор води до отсъдена схатка на същото място. Топката се 
хвърля от другия отбор. 

21.5     ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ГОЛ ОТ НАКАЗАТЕЛЕН УДАР

(a) От наказателен удар може да се бележи наказателен гол.

(b) Ако изпълняващият посочи на съдията намерение за удар във вратата, 
изпълняващият трябва да стреля във вратата. След като изпълняващият е 
изявил намерението, той не може да променя решението си. Съдията може 
да запита изпълняващия за неговото намерение.

(c) Ако изпълняващият посочи на съдията намерение за удар във вратата, 
противниковият отбор трябва да остане неподвижен с ръце отстрани, от 
момента, в който изпълняващият тръгне да с засилва за удара, докато шута 
по топката.

(d) Ако изпълняващият не е посочил намерение за удар във вратата, но 
изпълни ждроп и отбележи гол, този гол се зачита. 
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(e) Ако противниковият отбор извърши нарушение докато се изпълнява 
ударът, но стрелбата във врата е успешна, голът се зачита. За нарушението 
не се отсъжда друг наказателен удар.

(f) Изпълняващият може да заложи топката направо на земята, на пясък, 
стърготини или приспособление за шут одобрено от федерацията. 
Санкция: Ако Правилникът не предвижда друга санкция, нарушението на 
изпълняващия отбор води до отсъдена схатка на същото място. Топката се 
хвърля от другия отбор. 
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21.6     ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ТОЧКИ ОТ СВОБОДЕН УДАР

(a) От свободен удар не може да се отбелязва гол.
(b) Отборът, на който е присъден свободен удар, не може да отбележи ждроп- гол, 

преди поредното изваждане на топката от игра, или преди нейното отиграване 
или докосване от противника, или блокиране на играча носещ топката. Това 
ограничение важи и при избор на схватка, вместо свободния удар. 

21.7     ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ НА ПРОТИВНИКОВИЯ 
ОТБОР ПРИ НАКАЗАТЕЛЕН УДАР

(a) Отдалечаване от мястото. Противниковият отбор трябва незабавно да 
изтича към собствената си гол-линия, докато не се отдалечи на минимум 10 
метра от мястото за наказателния удар или докато достигне собствената си 
гол-линия, ако тя е по-близо до това място.

(b) Непрекъснато изтегляне. Дори ако наказателният удар е изпълнен и 
отборът на изпълняващия играе с топката, противниковите играчи трябва 
да продължат да тичат, докато се изтеглят на необходимата дистанция. 
Преди това, те не трябва да се намесват в играта.

(c) Бързо изпълнен удар. Ако наказателният удар е изпълнен толкова бързо, 
че противниците нямат възможност да се изтеглят, те не подлежат на 
санкциониране. Въпреки това, те трябва да продължат да се изтеглят, както 
е описано по-горе, в 21.7(b), или докато техен съотборник, който е бил на 10 
метра от мястото е изтичал пред тях, преди те да се намесят в играта.

(d) Намеса. Противниковият отбор не трябва да предприема никакви действия 
за забавяне на наказателния удар или пречене на изпълняващия. Те не 
трябва умишлено да отнемат, хвърлят или шутират топката далече от 
изпълняващия или от неговите съотборници.
Санкция: Всяко нарушение на противниковия отбор, води до втори 
наказателен удар, на 10 метре пред мястото на първия удар. Това място не 
може да бъде по-близо от 5 метра от гол-линията. Изпълняващият може да 
променя вида на удара и да избере удар във вратата. Ако съдията присъди 
втори наказателен удар, този удар не се изпълнява преди съдията да е 
отбелязал мястото на удара. 
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21.8     ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ НА ПРОТИВНИКОВИЯ 
ОТБОР ПРИ СВОБОДЕН УДАР

(a) Отдалечаване от мястото. Противниковият отбор трябва незабавно да 
изтича към собствената си гол-линия, докато се изтегли на минимум 10 метра 
от мястото на свободния удар, или докато достигне собствената си гол-лиия, 
ако тя е по-близо до мястото. Ако свободният удар е в точковото поле на 
защитаващия отбор, противниковият отбор трябва незабавно да изтича към 
собствената си гол-линия, докато стигне минимум 10 метра от мястото и не 
по-близо от 5 метра от гол-линията.

(b) Непрекъснато изтегляне. Дори ако свободният удар е изпълнен и отборът 
на изпълняващия играе с топката, противниковите играчи трябва да 
продължат да тичат, докато не се изтеглят на необходимата дистанция. 
Преди това, те не трябва да се намесват в играта.

(c) Бързо изпълнен удар. Ако свободният удар е изпълнен толкова бързо, че 
противниците нямат възможност да се изтеглят, те не подлежат на 
санкциониране. Въпреки това, те трябва да продължат да се изтеглят, както е 
описано по-горе, в 21.8(b), или докато техен съотборник, който е бил на 10 
метра от мястото е изтичал пред тях, преди те да се намесят в играта.

(d) Намеса. Противниковият отбор не трябва да предприема никакви действия 
за забавяне на свободния удар или пречене на изпълняващия. Те не трябва 
умишлено да отнемат, хвърлят или шутират топката далече от 
изпълняващия или от неговите съотборници.

(e) Блокиране на удара. След като са се изтеглили на необходимата дистанция, 
играчите от противниковия отбор могат да напредват и да предотвратяват 
изпълнението на свободния удар. Те могат да тръгват напред, веднага след 
като изпълняващият започне да се засилва за удара.

(f) Предотвратяване на свободен удар. Ако противниковият отбор тръгне 
напред и предотврати изпълнението на свободния удар, този удар се отменя. 
Играта се подновява със схватка на същото място. Топката се хвърля от 
противниковия отбор. 
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(g) Свободен удар изпълнен в точковото поле. Ако при отсъден свободен удар, 
играчът се изтегли за неговото изпълнение в точковото поле, а противниците 
тръгнат напред и предотвратят изпълнението на удара, се отсъжда схватка на 
5 метра. Топката се хвърля от атакуващия отбор. Ако свободният удар е 
изпълнен в точковото поле, противникът, който без нарушение отиграе 
топката, може да отбележи есе.

(h) Блокиране на удара. Ако противниците блокират свободния удар в 
игралното поле, играта продължава.
Санкция: Всяко нарушение от противниковия отбор, води до отсъждане на 
втори свободен удар, на 10 метра пред мястото на първия удар. Това място не 
може да бъде по-близо от 5 метра от гол-линията. Всеки играч може да 
изпълнява удара. Ако съдията присъди втори свободен удар, този удар не се 
изпълнява, преди съдията да отбележи мястото за свободния удар. 

21.9 ПРЕДИЗВИКАНИ НАРУШЕНИЯ ЗА НАКАЗАТЕЛЕН УДАР

Ако съдията прецени, че отборът на изпълняващия нарочно е 
предизвикал противниците към нарушение, той не присъжда друг.

21.10   ПРЕДИЗВИКАНИ НАРУШЕНИЯ ЗА СВОБОДЕН УДАР

(a) Изпълняващият не трябва да симулира шутиране. Веднага след като 
изпълняващият направи движение, противниците могат да тръгват напред.

(b) Ако съдията прецени, че отборът на изпълняващия нарочно е предизвикал 
противниците към нарушение, той не присъжда друг свободен удар, а 
оставя играта да продължи. 

Правило 21    Наказателен и свободен удар



Правило 22         Точково поле

По време на срещата
Точково поле



ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Точковото поле е част от терена определен в Закон 1, където топката 
може да бъде затискана от играчите от двата отбора.

Когато атакуващи играчи първи затиснат топката в противниковото 
точково поле, те отбелязват есе.

Когато защитаващи играчи първи затиснат топката в точковото поле, те 
извършват собствено затискане.

Защитаващ играч стъпил с едното си стъпало на гол-линията или в 
точковото поле, и получи топката, се счита че е стъпил с двете си 
стъпала в точковото поле.

22.1      ЗАТИСКАНЕ НА ТОПКАТА
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Съществуват два начина, по които играч може да затиска топката:

(a) Докосване на земята с топката. Играч затиска топката като я държи и 
докосне с нея земята в точковото поле. “Държи” означава, че е хванал топката 
в длан, длани, ръка или ръце. Не се изисква натиск надолу.

(b) Затискане на топката към земята. Играч затиска топката, когато тя е на 
земята в точковото поле и играчът я натиска надолу с длан, длани, ръка, ръце 
или с предната част на тялото си от кръста до врата включително. 

22.2     ВДИГАНЕ НА ТОПКА

Вдигането на топка от земя, не е затискане. Играч може да вдигне топката в 
точковото поле и да я затисне на друго място в точковото поле.

22.3     ТОПКА ЗАТИСНАТА ОТ АТАКУВАЩ ИГРАЧ

(a) Есе. Когато атакуващ играч, който е извън засада, пръв затисне топката в 
противниковото точково поле, този играч отбелязва есе. Това важи, 
независимо дали атакуващ или защитаващ играч е отговорен за 
присъствието на топката в точковото поле.

(b) Когато атакуващ играч, който владее топката я затисне в точковото поле и 
същевременно докосне тъч-линията на точковото поле или линията на 
мъртва топка (или зад тези линии), на защитаващия отбор се присъжда 22 
метров ждроп-аут. 

22.4     ДРУГИ НАЧИНИ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ЕСЕ

(a) Затискане на гол-линията. Гол-линията е част от точковото поле. Ако 
атакуващ играч пръв затисне топката на противниковата гол-линя, е 
отбелязано есе.

(b) Затискане към пилона на вратата. Пилоните на вратата и предпазителите 
около тях, са част от гол-линията. Ако атакуващ играч пръв затисне топката 
към пилона на вратата или предпазителя, е отбелязано есе. 
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ОООтттбббеееллляяязззвввааанннеее   нннааа   ееесссеее   ---   зззааатттиииссснннааатттааа   тттооопппкккааа   кккъъъммм   пппииилллооонннааа

(c) Есе с изтласкване. 
Схватка или рък не може 
да се провежда в 
точковото поле. Ако 
схватка или рък бъдат 
изтласкани в точковото 
поле, атакуващ играч 
може да затисне топката, в 
момента когато тя 
достигне или пресече гол-
линията, и да отбележи 
есе.
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(d) Инерционно есе. Ако атакуващ играч с топката е блокиран малко преди 
гол-линията, но по инерция навлезе в противниковото точково поле, където 
пръв затисне топката, е отбелязано есе.

(e) Блокиране в близост до гол-линията. Ако играч е блокиран близо до 
противниковата гол-линия, така че той да е в състояние с едно протягане да 
достигне и затисне топката на или зад гол-линията, се отбелязва есе.

(f) В тази ситуация, защитаващи играчи които са на крака, могат да 
предотвратят есето, като издърпат топката от ръцете на блокирания, но 
не трябва да ритат топката.

(g) Играч в тъч или в тъч 
на точково поле. Ако 
атакуващ играч е в тъч 
или тъч на точковото 
поле, той може да 
отбележи есе като 
затисне топката в 
противниковото точково 
поле, при положение че 
този играч не носи 
топката. 

(h) Наказателно есе. 
Наказателното есе се 
присъжда, ако чрез 
нечиста игра, 
противникът е 
предотвратил вероятно 
отбелязване на есе. 
Наказателно есе се 
присъжда и ако чрез 
нечиста игра, 
противникът е 
предотвратил отбелязване 
на по-централна позиция.

(i) Наказателното есе се 
отсъжда между пилоните 
навратата. След 
наказателно есе, 
защитаващият отбор може 
да тръгва към 
допълнителния удар. 
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22.5     ТОПКА ЗАТИСНАТА ОТ ЗАЩИТАВАЩ ИГРАЧ

(a) Собствено затискане (тъч-даун). Когато защтитаващи играчи първи затиснат 
топката в собственото си точково поле, това води до собствено затискане.

(b) Играч в тъч или в тъч на точковото поле. Ако защитаващи играчи са в тъч 
или в тъч на точковото поле, те могат да извършат затискане в собственото си 
точково поле, при положение че не носят топката.

(c) Затискане към пилона на вратата. Пилоните на вратата и предпазителите 
около тях, са част от гол-линията. Ако защитаващ играч пръв затисне топката 
към пилона на вратата или предпазителя, това води до собствено затискане. 

22.6     ИЗТЛАСКАНИ В ТОЧКОВОТО ПОЛЕ ОТСЪДЕНА, 
СПОНТАННА СХВАТКА ИЛИ МАУЛ
Отсъдена, спотнанна схватка или маул, могат да се провеждат само в 
игралното поле. При изтласкване на отсъдена, спотнанна схватка или 
маул през гол-линията, играч може да затиска топката. Това води до 
собствено затискане, или до есе.

22.7     ВЪЗОБНОВЯВАНЕ СЛЕД СОБСТВЕНО ЗАТИСКАНЕ
(a) Когато атакуващ играч изпрати или отнесе топката в противниковото 

точково поле и играта се прекрати поради собствено затискане, излизане в 
тъч на точковото поле, или зад линията на мъртва топка, се отсъжда ждроп-
аут.

(b) Ако атакуващ играч удари или хвърли топката напред в игралното поле и 
топката навлезе в противниковото точково поле и играта се прекрати, се 
отсъжда схватка на мястото на удара или хвърлянето напред.

(c) Ако, след начален удар или ждроп-аут, топката е изпратена в 
противниковото точково поле, без да е докоснала или била докосната от 
играч, и защитаващ играч я затисне там или прекрати играта без забавяне, 
защитаващият отбор има два варианта за избор:

• Да поска хвърляне на топка в отсъдена схватка в центъра на линията, 
откъдето е изпълнен удара

• Да поиска повторно изпълнение на начален удар или ждроп-аут от другия 
отбор. 
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(d) Ако защитаващ играч е хвърлил или отнесъл топката в точковото поле и 
защитаващ играч я затисне, без наличие на някакво нарушение, играта се 
възобновява със схватка на 5 метра. Мястото на схватката е срещу мястото на 
затискане на топката. Топката се хвърля от атакуващия отбор.

(e) Ако защитаващ играч е поставил топката в собственото си точково поле и 
защитаващ играч я шутира, така че тя да рекушира от противник в 
точковото поле, след което излезе от игра, на атакуващия отбор се присъжда 
хвърляне на топката в схватка на 5 метра, срещу мястото на излизане на 
топката от игра. 

22.8     ИЗБИТА ТОПКА ОТ ИГРА ПРЕЗ ТОЧКОВОТО ПОЛЕ

Ако отбор шутира топката през точковото поле на противника в тъч на 
точковото поле или до/зад линията на мъртва топка, с изключение на 
неуспешен удар във вратата или опит за ждроп-гол, защитаващият 
отбор има два варианта за избор:

• Изпълнение на ждроп-аут
• Хвърляне на топката в схватка на мястото на удара по топката. 

22.9     ЗАЩИТАВАЩ ИГРАЧ В ТОЧКОВОТО ПОЛЕ

(a) Защитаващ играч стъпил с част от стъпалото си в точковото поле, се счита 
че се намира и с двете си стъпала в точковото поле.

(b) Ако играч стъпил с един или с двете си стъпала на или зад гол-линията, 
вдигне топката, която е неподвижна в игралното поле, този играч вдига 
топката в игралното поле и следователно, този играч е отнесъл топката в 
точковото поле.

(c) Ако играч стъпил с един или с двете си стъпала на или зад гол-линията, 
вдигне топката, която е в движение в игралното поле, този играч вдига 
топката в точковото поле. 
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(d) Ако играч е стъпил с едно или с двете си стъпала на или зад линията на 
мъртва топка, вдигне топката, която е неподвижна в точковото поле, се счита 
че този играч вдига топката в точковото поле и следователно, този играч 
изважда топката от игра.

(e) Ако играч е стъпил с едно или с двете си стъпала на или зад линията на 
мъртва топка, вдигне топката, която е в движение в точковото поле, този 
играч вдига топката извън игралната площ. 

22.10   ЗАДЪРЖАНА ТОПКА В ТОЧКОВОТО ПОЛЕ
Когато играч носещ топката, бъде захванат в точковото поле, така че той не 
може да я затисне, топката е извадена от игра. Образува се схватка на 5 
метра. Същото е в сила, ако в точковото поле се формира игра подобна на 
маул. Топката се хвръля от атакуващия отбор.

22.11   ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА В ТОЧКОВОТО ПОЛЕ
(a) Когато топката докосне тъч-линията на точковото поле или линията на 

мъртва топка, предмет или лице, зад тези линии, топката излиза от игра. Ако 
атакуващият отбор е играл с топката в точковото поле, на защитаващия отбор 
се присъжда ждроп-аут. Ако защитаващият отбор е играл с топката в 
точковото поле, се отсъжда схватка на 5 метра като топката в нея се хвърля от 
атакуващия отбор.

(b) Когато играч носещ топката, докосне тъч-линията на точковто поле, линията 
на мъртва топка, земята зад тези линии, топката излиза от игра. Ако топката е 
била отнесена в точковото поле от атакуващия отбор, на защитаващия отбор 
се присъжда ждроп-аут. Ако топката е била отнесена в точковото поле от 
защитаващия отбор, се отсъжда схватка на 5 метра като топката в нея се 
хвърля от атакуващия отбор.

(c) Когато играч отбележи есе или извърши собствено затискане, топката излиза 
от игра. 

22.12  ТОПКА ИЛИ ИГРАЧ ДОКОСНАЛИ ФЛАГ ИЛИ ЪГЛОВ 
ФЛАГ
Ако топката или играч носещ топката, докосне флаг или ъглов флаг при 
пресечната точка между тъч-линиите на точковото поле и гол-линиите или 
между тъч-линиите на точковото поле и линиите на мъртва топка, без 
иначе да е бил в тъч или в тъч на точковото поле, топката не е извън игра, 
освен ако тя не е затисната към пилона на флага.
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22.13 НАРУШЕНИЕ НА АТАКУВАЩИТЕ САНКЦИОНИРАНО
С ОТСЪДЕНА СХВАТКА
Ако атакуващ играч извърши нарушение в точковото поле, което се 
санкционира със схватка, например изтърване напред, играта се възобновява 
със схватка на 5 метра. Схватката се формира срещу мястото на 
нарушението, а топката се хвърля от защитаващия отбор.

22.14  НАРУШЕНИЕ НА АТАКУВАЩИТЕ САНКЦИОНИРАНО
С ОТСЪДЕНА СХВАТКА
Ако защитаващ играч извърши нарушение в точковото поле, което се 
санкционира със схватка, например изтърване напред, играта се 
възобновява със схватка на 5 метра. Схватката се формира срещу 
мястото на нарушението, а топката се хвърля от атаклуващия отбор.

22.15 СЪМНЕНИЕ ПРИ ЗАТИСКАНЕ

Ако съдията не може да прецени кой от отборите пръв е затиснал топката в 
точковото поле, играта се възобновява със схватка на 5 метра, срещу мястото 
на затискане на топката. Топката се хвърля от атакуващия отбор.
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22.16   НАРУШЕНИЯ В ТОЧКОВОТО ПОЛЕ
Всички нарушения в точковото поле се разглеждат като такива в игралното поле.
Изтърване или хвърляне напред в точковото поле, води до схватка на 5 метра, 
срещу мястото на нарушението.
Санкция: При нарушение, мястото за наказателния или свободен удар, не може 
да бъде в точковото поле. При отсъждане на наказателен или свободен удар за 
нарушение в точковото поле, мястото за изпълнение на удара, е в игралното 
поле, на 5 метра от гол-линията, срещу мястото на нарушението.

22.17   НЕКОРЕКТНО ПОВЕДЕНИЕ ИЛИ НЕЧИСТА ИГРА В
ТОЧКОВОТО ПОЛЕ

(a) Препречване от атакуващия отбор. Когато играч влезе в или умишлено 
попречи на противник в точковото поле, който току що е шутирал топката, 
противниковият отбор може да избира между изпълнение на наказателен 
удар в игралното поле, на 5 метра от гол-линията, срещу мястото на 
нарушението, или от мястото на приземяване на топката.
Ако той предпочете втория избор и топката се е приземила в тъч или близо 
до него, мястото за изпълнение на наказателния удар е на 15 метра от 
тъчлинията, срещу мястото, където топката е излязла в тъч или където се е 
приземила.
Есето се отменя и се присъжда наказателен удар, ако есето вероятно не би 
било отбелязано, при липса на нечиста игра от атакуващия отбор.

(b) Нечиста игра от защитаващия отбор. Съдията присъжда наказателно есе, 
ако есето би било отбелязано при липса на нечиста игра от защитаващия 
отбор.
Съдията присъжда наказателно есе, ако есето би било отбелязано на
по-централно място, при липса на нечиста игра от защитаващия отбор. 
Наказателното есе се отсъжда между пилоните на вратата. След наказателно 
есе, защитаващият отбор може да тръгва към
допълнителния удар.
Играч, който предотврати отбелязване на есе чрез нечиста игра, трябва да 
бъде отстранен временно или окончателно от игра.

(c) Други прояви на нечиста игра. Когато играч извърши всяка друга проява на 
нечиста игра в точковото поле, докато топката е извън игра, се отсъжда 
наказателен удар на мястото, където играта би се възобновила при липса на 
това нарушение.
Санкция: Наказателен удар 
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играчи до 19 год.
Стандартен пакет изменения, подходящи за играчи до 19 год.

Изменения за



В срещи между играчи до 19 год. възраст, Правилника на играта се прилага при 
следните изменения:

ПРАВИЛО 3: БРОЙ ИГРАЧИ - ОТБОР

3.5       ИГРАЧИ ОТ ПЪРВА ЛИНИЯ С ПОДХОДЯЩА
ПОДГОТОВКА И ОПИТ

(c) При заявен отбор от 22, трябва да има минимум шестима играчи, които да
умеят да играят в първа линия, така че да разполага със смени за ляв 
пилиер, талоньор и десен пилиер.

При заявен отбор от над 22 играчи, трябва да има минимум шестима 
играчи с умения за игра в първа линия, така че да разполага със смени за 
ляв пилиер, талоньор и десен пилиер. Трябва да има и трима играчи, които 
да умеят да играят на поста затваряч.

3.13     ВРЪЩАНЕ В ИГРА НА ЗАМЕНЕНИ ИГРАЧИ

Заменен играч може да смени контузен играч.

ПРАВИЛО 5: ВРЕМЕ

5.1       ВРЕМЕТРАЕНЕ НА СРЕЩАТА

Всяка част от среща между играчи до 19 год, продължава 35 минути игрално 
време. Играта в срещата продължава не повече от 70 минути. След общо 
игрално време от 70 минути, съдията не трябва да позволява доиграване на 
допълнително време в случай на равен резултат в състезание с директно 
елиминиране.
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ПРАВИЛО 20: ОТСЪДЕНА СХВАТКА

20.1      ФОРМИРАНЕ НА ОТСЪДЕНА СХВАТКА

(f) При отсъдена схватка от осем души, формацията трябва да бъде 3-4-1, с 
единствен играч (обикновено № 8), който тласка двамата затварячи. 
Затварячите трябва да поставят главите си от двете страни на талоньора.

Изключение: Отборът трябва да има по-малко играчи в отсъдената схватка, 
когато той няма възможност да извади на терена осем играчи с подходяща 
подготовка и опит за отсъдените схватки, поради непълен отбор или 
временно/окончателно отстраняване на нападател, или нападател напуснал 
полето поради контузия.

Независимо от това изключение, всеки отбор трябва винаги да има 
минимум петима играчи в отсъдената схватка.

При непълен отбор, който няма възможност да извади на терена осем 
играчи с подходяща подготовка и опит за отсъдените схватки, 
формацията на отсъдената схватка трябва да бъде както следва:

Ако отборът е без един нападател, тогава и двата отбора трябва да използват 
формация 3-4 (т.е. без №8).

Ако отборът е без двама нападатели, тогава и двата отбора трябва да 
използват формация 3-2-1 (т.е. без фланговите).

Ако отборът е без трима нападатели, тогава и двата отбора трябва да 
използват формация 3-2 (т.е. само първите линии и затварячите).

При провеждане на обикновена отсъдена схватка, играчите от трите поста 
на първите линии и двамата затварячи трябва да имат подходяща 
подготовка за тези постове.

170LAWS OF THE GAME RUGBY UNION

До 19 год.     Изменения

2016



WORLD RUGBY171

До 19 год.     Изменения

Ако отборът няма възможност да извади на терена играчи с такава 
подходяща подготовка, поради:
липса на такива контузия на някой от играчите на тези постове 
отстраняване за нечиста игра и липса на смяна с подходяща подготовка, 
съдията трябва да отсъжда статични схватки.
В статичната схватка отборите не спорят за топката. Отборът, който хвърля 
топката, трябва да я печели. Никой от отборите няма право на изтласква 
другия отбор от мястото.

20.9     ОТСЪДЕНА СХВАТКА - ОБЩИ ОГРАНИЧЕНИЯ

(j) Максимално изтласкване на 1,5 метра. Отборът не трябва да изтласква 
схватката на повече от 1,5 метра в посока на противниковата гол-линия. 
Санкция: Свободен удар

(k) Топката трябва да излезе от схватката. Играч не трябва умишлено да 
задържа топката в схватката, след като неговият отбор е талонирал топката 
и я контролира в задната част на схватката.
Санкция: Свободен удар 

20.11   ЗАВЪРТАНЕ НА ОТСЪДЕНА СХВАТКА

(a) Никакво завъртане на отсъдена схватка. Отборът не трябва умишлено да 
завърта отсъдената схватка.
Санкция: Наказателен удар

Ако завъртането достигне 45 градуса, съдията трябва да спре играта. Ако 
завъртането не неумишлено, съдията отсъжда друга схватка на мястото на 
прекъсването. Топката се хвърля от същия отбор.



Изменения за
Ръгби 7
Стандартен пакет изменения за срещи по ръгби 7



В срещи по Ръгби 7, Правилника на играта се прилага при следните изменения:

ПРАВИЛО 3: БРОЙ ИГРАЧИ - ОТБОР

3.1       МАКСИМАЛЕН БРОЙ ИГРАЧИ В ИГРИЩЕТО
Максимален брой: по време на игра, всеки от отборите трябва да разполага с 
не повече от седем играчи на игрището.

3.4       ЗАЯВЕНИ СМЕНИ

Отборът може да заявява не повече от пет смени/замени.              

Отборът може да сменя или заменя до петима играчи.

3.11     ВРЕМЕННА СМЯНА - ПРЕГЛЕД ЗА КОМОЦИО 

Отпада (c)

3.13     ВРЪЩАНЕ В ИГРА НА ЗАМЕНЕНИ ИГРАЧИ

Заменен играч не може да се връща за игра в срещата, дори за смяна на 
контузен играч.

Изключение: Заменен играч може да смени играч с кървящо или 
открито нараняване.
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ПРАВИЛО 5: ВРЕМЕ

5.1       ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СРЕЩАТА
Срещата продължава не повече от 14 минути включително изгубено 
време и допълнително време. Срещата е разделена на две части, всяка от 
които се състои от не повече от 7 минути игрално време.

Изключение: Финалната среща в турнира може да продължава не 
повече от двадесет минути, плюс загубено време и допълнително време. 
Срещата е разделена на две половини, не по-дълги от десет минути 
игрално време.

5.2       ПОЛУВРЕМЕ
След първата част, отборите сменят страните. Почивката е не повече от 
две минути.

5.6       ИЗИГРАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВРЕМЕ

  При равен резултат в срещата и необходимост от допълнително време, 
след почивка не повече от една минута, се доиграва допълнително време 
от две части по пет минути. След всяка част, отборите сменят страните си, 
без междинна почивка.
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ПРАВИЛО 6: РЪКОВОДИТЕЛИ

6.A        ГЛАВЕН СЪДИЯ

6.A.14  ДОПЪЛНИТЕЛНО ВРЕМЕ - ЖРЕБИЙ
Преди началото на допълнителното време, съдията организира теглене на 
жребий. Един от капитаните хвърля монета, а другият капитан извиква 
избрана страна на монетата. Спечелилият жребия решава дали да изпълни 
начален удар или да избере страна. Ако спечелилият жребия реши да избере 
страна, противникът трябва да изпълни началния удар и обратното.

6.B       СТРАНИЧНИ И ПОМОЩНИК-СЪДИИ

6.B.8    ПОМОЩНИЦИ В ТОЧКОВИТЕ ПОЛЕТА

(a) Във всяка среща има двама помощници в точковите полета.

(b) Съдията има същата власт върху помощниците в точковите полета, каквато и 
върху страничните помощници.

(c) Във всяко от точковите полета има по един помощник.

(d) Сигнализиране на резултата от удар във вратата. При изпълнение на 
допълнителен удар или наказателен удар във вратата, помощникът в 
точковото поле трябва да помага на съдията като сигнализира резултата от 
удара. Ако топката премине над напречната греда и между пилоните, 
помощникът в точковото поле вдига флагчето, за да сигнализира отбелязания 
гол.

(e) Сигнализиране на тъч. Когато топката или играч с топката излезе в тъч на 
точковото поле, помощникът в точковото поле вдига флагчето.  
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(f) Сигнализиране на есе. Помощникът в точковото поле трябва да помага на 
съдията за решенията при собствени затискания и есета, ако съдията има 
съмнения.

(g) Сигнализиране на нечиста игра. Организаторът на срещата може да 
повери права на помощника в точковото поле, за да сигнализира нечиста 
игра в точковото поле. 

ПРАВИЛО 9: ТОЧКУВАНЕ 

9.B       ДОПЪЛНИТЕЛЕН УДАР

9.B.1    ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН 

Изменение (c)

10.Ударът трябва да бъде ждроп.
Отпада (d)

Изменение (e)
Шутьорът трябва да изпълни удара до четиридесет секунди, след 
отбелязаното есе. Ударът се отменя, ако шутьорът не изпълни удара в 
позволеното време. 

9.B.3    ПРОТИВНИКОВИЯТ ОТБОР
Изменение (a)

10.Целият противников отбор трябва незабавно да се събере в близост до своята 
10-метрова линия.
Отпада (b) 

(c) Изтриване на 3-ти параграф: “При позволяване на повторен удар...”.
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9.B.4    ДОПЪЛНИТЕЛНО ВРЕМЕ - ПОБЕДИТЕЛ
Отборът, отбелязал пръв точки в допълнителното време, незабавно се 
обявява за победител, без по-нататъшна игра.

ПРАВИЛО 10: НЕЧИСТА ИГРА 

10.5      НАКАЗАНИЯ

Забележка: Временно отстраняване: периодът на временното 
отстраняване на играч за две минути.
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ПРАВИЛО 13: НАЧАЛНИ И ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ УДАРИ 

13.2      ИЗПЪЛНЯВАЩ НАЧАЛНИЯ И ВЪЗОБНОВИТЕЛНИЯ 

Изменение (c)   След отбелязани точки, отбелязалият отбор изпълнява началния
удар с ждроп от или зад средата на централната линия. 
Санкция: Свободен удар от средата на централната линия

13.3     РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОТБОРА НА ИЗПЪЛНЯВАЩИЯ
ПО ВРЕМЕ НА НАЧАЛНИЯ УДАР

Изменение
Целият отбор на изпълняващия началния удар, трябва да се намира зад 
топката по време на удара. В противен случай се отсъжда свободен удар в 
средата на централната линия.

Санкция: Свободен удар от средата на централната линия

13.7     НАЧАЛЕН УДАР ПОД 10 МЕТРА, БЕЗ ОТИГРАВАНЕ
ОТ ПРОТИВНИК

Изменение
Ако топката не достигне противниковата 10 м линия, се отсъжда свободен удар 
за невиновния отбор в средата на централаната линия.
Санкция: Свободен удар от средата на централната линия
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13.8     ДИРЕКТЕН УДАР В ТЪЧ

Изменение
Топката трябва да се приземи в игралното поле. Ако бъде шутирана директно 
в тъч, се отсъжда свободен удар за невиновния отбор в средата на 
централната линия.
              Санкция: Свободен удар от средата на централната линия

13.9     НАВЛЯЗЛА ТОПКА В ТОЧКОВОТО ПОЛЕ

Изменение (b)
Ако противниковият отбор затисне топката или ако я извади от игра, или 
тя излезе от игра в тъч на точковото поле при или зад линията на мъртва 
топка, се отсъжда свободен удар за невиновния отбор в средата на 
централната линия.
              Санкция: Свободен удар от средата на централната линия

ПРАВИЛО 20: ОТСЪДЕНА СХВАТКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Изменение на 2-ри параграф:
Отсъдената схватка се формира в игралното поле, когато трима играчи от 
всеки отбор, захванати заедно в една линия, влизат в своите противници, 
като главите на едната първа линия се сглобяват между главите на другата 
първа линия. По този начин се образува тунел, вкойто полузащитникът 
към схватката хвърля топката, така че играчите да могат да се борят за 
нейното овладяване, чрез прибиране на топката с един или с два крака.

Изменение на 4-ти параграф:
Тунелът е пространството между двете линии от играчи.
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Изменение на 6-ти параграф:
Средната линия е въображаемата линия по земята в тунела, под линията, на 
която се срещат раменете на двете линии от играчи.

Изменение на 7-ми параграф:
Играчът в средата е талоньор.

Отпадат параграфи 9, 10 и 11.

20.1    ФОРМИРАНЕ НА ОТСЪДЕНАТА СХВАТКА

Изменение
(e) Брой играчи: трима. В схватката трябва да има по трима играчи от 
всеки отбор. Всичките трима играчи трябва да останат захванати към 
схватката до нейното приключване.
Санкция: Наказателен удар

Отпада
Изключение

20.8     ИГРАЧИТЕ ОТ ПЪРВА ЛИНИЯ

Изменение
(c) Избиване с крак. Играч от първа линия, не трябва умишлено да изритва 
топката от тунело или от схватката в посока на противниковата голлиния. 
Санкция: Наказателен удар
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ПРАВИЛО 21: НАКАЗАТЕЛЕН И СВОБОДЕН УДАР        

21.3  НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛИ И            
СВОБОДНИ УДАРИ

Изменение (a)
Всеки играч може да изпълнява отсъдения за нарушение наказателен или 
свободен удар, чрез произволен удар с крак: удар от ръка, ждроп, но не и чрез 
от земя. Топката може да се шутира с всяка част от крака между под-коляното 
и пръстите на стъпалото, но без петата.

21.4     ВАРИАНТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАКАЗАТЕЛЕН И
СВОБОДЕН УДАР

Изменение (b)
Без забавяне. Ако изпълняващият заяви пред съдията намерение за стрелба 
във вратата, ударът трябва да се изпълни до тридесет секунди от отсъждането 
на наказателния удар. След изтичане на 30 секунди, ударът се отменя, на 
мястото се отсъжда схватка, а топката в нея се хвърля от противниковия отбор.



Изменения за
Ръгби 10
Стандартен пакет изменения за срещи по ръгби 10



В срещи по Ръгби 7, Правилника на играта се прилага при следните изменения:

ПРАВИЛО 3: БРОЙ ИГРАЧИ - ОТБОР

3.1       МАКСИМАЛЕН БРОЙ ИГРАЧИ В ИГРИЩЕТО

Максимален брой: всеки от отборите не трябва да разполага с повече 
от десет играчи в игралната площ.

3.4       ЗАЯВЕНИ СМЕНИ

Отбор може да заяви не повече от пет смени/замени. Организаторите на 
срещите, могат да променят броя на заявяваните смени/промени.

По време на игра, отборът може да извършва произволен брой замени или 
смени.

Играчите трябва да влизат в игралното поле при централната линия, след 
като смененият/замененият играч е напуснал игралното поле.               
Санкция: Наказателен удар от мястото на възобновяване на играта.

Организаторите на срещата могат да променят по свое решение броя на 
смените и замените, и да ограничават броя на замените.
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3.13     ВРЪЩАНЕ В ИГРА НА ЗАМЕНЕНИ ИГРАЧИ

Премахване: 3.12 ВРЪЩАНЕ В ИГРА НА ЗАМЕНЕНИ ИГРАЧИ

ПРАВИЛО 5: ВРЕМЕ

5.1       ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СРЕЩАТА
Срещата продължава не повече от двадесет минути, включително изгубено 
време и допълнително време. Срещата е разделена на две части от не 
повече от десет минути игрално време. Организаторите на срещата могат 
да изменят времетраенето на срещата.

5.2       ПОЛУВРЕМЕ

След почивката на полувремето, отборите сменят своите страни. Почивката 
трае на повече от две минути.

5.6       ИЗИГРАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВРЕМЕ

При равен резултат и състезателен формат, изискващ допълнително 
време, след едноминутна почивка се доиграва допълнително време в 
часто от пет минути. След всяка част, отборите сменят страните си, без 
междинна почивка.

ПРАВИЛО 6:РЪКОВОДИТЕЛИ

6.A.14 ДОПЪЛНИТЕЛНО ВРЕМЕ - ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ
Преди началото на допълнителното време, съдията организира теглене на 
жребий. Единият капитан хвърля монета, а другият извиква избрана страна. 
Спечелилият жребия решава дали да изпълни начален удар или да избере 
страна. Ако спечелилият жребия реши да избере страна, противникът 
трябва да изпълни началния удар и обратно.
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ПРАВИЛО 9: ТОЧКУВАНЕ

9.B.1    ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН УДАР

Ударът трябва да бъде ждроп. 

Отпада (d)

Изменение (e)
Шутьорът трябва да изпълни удара до четиридесет секунди, след 
отбелязаното есе. Ударът се отменя, ако шутьорът не изпълни удара в 
позволеното време.

9.B.3   ПРОТИВНИКОВИЯТ ОТБОР
Изменение 

10.(a)   Целият противников отбор трябва незабавно да се събере в близост до  
своята 10-метрова линия.
Отпада (b)

(c) Изтриване на 3-ти параграф: “При позволяване на повторен удар...”.
 

В допълнителното време, отборът отбелязал пръв точки, незабавно се 
обявява за победител, без по-нататъшна игра.
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9.B.4    ДОПЪЛНИТЕЛНО ВРЕМЕ - ПОБЕДИТЕЛ



ПРАВИЛО 10: НЕЧИСТА ИГРА

10.5      НАКАЗАНИЯ

Забележка: Временно отстраняване: периодът за временно отстраняване на играч 
е две минути.

ПРАВИЛО 13: НАЧАЛНИ И ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ УДАРИ           

13.2 ИЗПЪЛНЯВАЩ НАЧАЛНИЯ И ВЪЗОБНОВИТЕЛНИЯ УДАР

Изменение 
(c)        След отбелязани точки, отбелязалият отбор изпълнява начален удар чрез 
ждроп от или зад средата на централната линия.

Санкция: Свободен удар от средата на централната линия

13.3     РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОТБОРА НА ИЗПЪЛНЯВАЩИЯ 
ПО ВРЕМЕ НА НАЧАЛНИЯ УДАР

Изменение
Целият отбор на изпълняващия началния удар, трябва да се намира зад 
топката по време на удара. В противен случай се отсъжда свободен удар в 
средата на централната линия.
Санкция: Свободен удар от средата на централната линия
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13.7     НАЧАЛЕН УДАР ПОД 10 МЕТРА, БЕЗ ОТИГРАВАНЕ
ОТ ПРОТИВНИК

Изменение
Ако топката не достигне противниковата 10 м линия, се отсъжда свободен удар 
за невиновния отбор в средата на централаната линия.
Санкция: Свободен удар от средата на централната линия

13.8      ДИРЕКТЕН УДАР В ТЪЧ
Изменение

Топката трябва да се приземи в игралното поле. Ако бъде шутирана директно 
в тъч, се отсъжда свободен удар за невиновния отбор в средата на 
централната линия.
Санкция: Свободен удар от средата на централната линия

13.9     НАВЛЯЗЛА ТОПКА В ТОЧКОВОТО ПОЛЕ

Изменение (b)       Ако противниковият отбор затисне топката или ако я извади от 
игра, или тя излезе от игра в тъч на точковото поле при или зад 
линията на мъртва топка, се отсъжда свободен удар за 
невиновния отбор в средата на централната линия.
Санкция: Свободен удар от средата на централната линия
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ПРАВИЛО 20: ОТСЪДЕНА 

СХВАТКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Изменение на 2-ри параграф:

Схватката се формира в игралното поле, когато петима играчи от всеки 
отбор, захванати заедно в две линии за отбор, влизат в своите противници 
като главите на едната първа линия се сглобяват между главите на другата 
първа линия. По този начин се образува тунел, в който полузащитникът към 
схватката хвърля топката, така че играчите от първа линия могат да се борят 
за нейното овладяване, чрез прибиране на топката с един или с два крака.

Премахване на параграфи 10 и 11.

20.1     ФОРМИРАНЕ НА ОТСЪДЕНАТА СХВАТКА

Изменение
(e) Брой играчи - петима.

През цялото време, в схватката трябва да има по петима играчи от всеки 
отбор. Всички тези петима играчи трябва да останат захванати към схватката 
до нейното приключване. Всяка първа линия трябва да има точко по трима 
играчи. Двамата затварячи трябва да формират втората линия, така че 
техните глави да бъдат между пилиер и талоньор.
Санкция: Наказателен удар

Премахване
Изключение

20.10  ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОТСЪДЕНАТА СХВАТКА

Изменение
(c) Никой играч не може да се пуска от схватката, за да отиграва топката.

Санкция: Наказателен удар
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ПРАВИЛО 13: НАЧАЛНИ И ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ УДАРИ 

21.3     НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛИ И 
СВОБОДНИ УДАРИ

Изменение (a)        Всеки играч може да изпълнява отсъдения за нарушение 
наказателен или свободен удар, чрез произволен удар с крак: удар от ръка, 
ждроп, но не и чрез от земя. Топката може да се шутира с всяка част от крака 
между под-коляното и пръстите на стъпалото, но без петата.

21.4      ВАРИАНТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАКАЗАТЕЛЕН И
СВОБОДЕН УДАР

Изменение (b)        Без забавяне. Ако изпълняващият заяви пред съдията 
намерение за стрелба във вратата, ударът трябва да се изпълни до тридесет 
секунди от отсъждането на наказателния удар. След изтичане на 30 секунди, 
ударът се отменя, на мястото се отсъжда схватка, а топката в нея се хвърля от 
противниковия отбор.



Сигнали 
на съдията



1. Наказателен удар

Ранемете са успоредни на тъч-
линията. Ръката е нагоре под ъгъл, 
насочена към невиновния отбор.

2. Свободен удар

Ранемете са успоредни на тъч-
линията. Ръката е сгъната под прав 
ъгъл при лакътя, дланта е насочена 
към невиновния отбор.

3. Есе и наказателно есе

Съдията е с гръб към линията на 
мъртва топка. Ръката е вдигната 
вертикално.

4. Авантаж

Протегната встрани ръка, насочена 
към невинния отбор, в 
продължение на пет секунди.
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5. Отсъждане на схватка

Рамена успоредни на тъч-
линията. Хоризонтално 
протегната ръка, насочена към 
отбора който ще хвърля топката.

6. Формиране на отс. схватка

Свити лакти, длани над главата, 
докосващия се пръсти.

7. Хвърляне/пас напред

Движение с ръцете, 
имитиращо хвърляне напред.

8. Изтърване напред

Движение в двете страни с 
протегната нагоре ръка и 
отворена длан.
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9. Неосвободена топка след 
блокаж

Ръце свити пред гърдите, 
имитират задържане на топка.

10. Блокиращ не освобождава 
блокиран играч

Вдигнати пред гърдите ръце, 
имитират задържане и освобождаване 
от захват.

11. Блокиращ или блокиран 
играч не се отдалечава

Спираловидни движения с пръста 
и ръката, далече от тялото.

12. Влизане в блокаж от 
неправилна страна

Полукръг с хоризонтално 
протегната ръка.
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13. Умишлено падане върху 
играч

Дъговиден жест с ръката 
имитираща падащ играч. Сигналът 
се прави в посока на падането на 
нарушилия играч.

14. Плонжиране на земята, в 
близост до блокаж

Жест с изпъната ръка, насочена 
надолу, имитираща 
плонжиране.

15. Блокирана топка в спонтанна 
схватка или блокаж

Отсъждане на схватка за отбора в 
движение напред в момента на 
спирането. Раменете са успоредни на 
тъч-линията, ръката е хоризонтално 
и сочи към отбора, който ще хвърля 
топката, след което ръката и дланта 
посочват към гол-линяита на другия 
отбор, с движение напред-назад.

16. Блокирана топка в маул
Ръката се изпъва за отсъдена 
схватка, към страната, която не 
владее топката при започване на 
маула. Другата ръка е изпъната, 
както при авантаж, след което се 
свива пред тялото с длан към 
другото рамо.
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17. Включване в спонтанна 
схватка или маул преди най-
задното стъпало или 
отстрани
Движение под ъгъл с 
хоризонтална длан и ръка.

18. Умишлено поваляне на 
спонтанна схватка или маул

Двете длани са на височина на 
раменете в жест за захват на 
противник. Горната част на тялото е 
приведена и се извива в жест за 
поваляне на противник.

19. Пилиер дърпа надолу 
противник

Свит юмрук и сгъната ръка. 
Жест имитиращ дърпане 
надолу.

20. Пилиер придърпва противник 
към    себе си
Свит юмрук и изпъната ръка на 
височина на рамото. Жест 
имитиращ придърпване на 
противник.
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21. Извъртяна отсъдена схватка 
над 90 градуса

Кръгове с показалеца над главата.

22. Повдигнато стъпало на 
играч от първа линия

Докосване на повдигнато стъпало.

23. Неправилно хвърляне на топка 
в отсъдена схватка

Дланите на нивото на колената, 
имитират неправилно хвърляне.

24. Непълно сглобяване

Едната ръка е протегната, както 
при сглобяване. Другата ръка се 
движи по първата, за да покаже 
пълната дължина при сглобяване.
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25. Игра с ръка в спонтанна 
или отсъдена схватка

Длан близо до земята, прибиращо 
движение като при игра с топка.

26. Неправилно странично 
хвърляне

Рамене успоредни на тъч-линията. 
Длан над главата, показване 
неправилен път на топката.

27. Приближаване на колоните

Дланите една към друга на ниво на 
очите, пръсти нагоре. Събиране на 
дланите.

28. Изблъсване от колоната

Хоризонтална ръка с лакът навън. 
Движение на ръката и рамото, 
имитиращо изблъскване на 
противник.
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29. Облягане на играч от колоната

Хоризонтална ръка, свит лакът, длан 
надолу. Натискащ надолу жест.

30. Избутване на противник от 
колоната

Двете длани на ниво на раменете с 
длани навън, жест имитиращ бутане.

31. Предварително вдигане

Свити юмруци на ниво на 
кръста, жест имитиращ вдигане.

32. Засада при тъч

Дланта и ръката се движат 
хоризонтално пред гърдите, 
в посока на нарушението.
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33. Препречване в обща игра

Кръстосани перпендикулярно 
ръце пред гърдите, като 
разтворени ножици.

34. Засада при отсъдена, спонтанна
схватка или маул

Рамене успоредни на тъч-линията. 
Дъговиден мах с ръката по линията 
на засадата.

35. Избор при засада: нак. удар 
или отсъдена схватка

Едната ръка като при наказателен 
удар. Другата сочи мястото за 
провеждане на схватката вместо 
удара.

36. Засада по Правилото за 10 
метра или непълни 10 
метра при наказателен или 
свободен удар

Разтворени длани над главата.
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37. Висок блокаж (нечиста игра)

Хоризонтално движение с дланта 
пред врата.

38. Настъпване (нечиста 
игра: непозволено 
използване на обувката)

Имитиране на настъпване 
или подобен жест за указване 
на нарушението.

39. Удар с юмрук (нечиста игра)

Удар със свит юмрук в отворена длан.

40. Пререкание (оспорване на 
съдийско решение)

Протегната ръка, пръстите се 
разтварят и затварят 
имитирайки говор.
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41. Отсъждане на 22 метров 
удар (ждроп-аут)

Ръка насочена към средата на 22-
метровата линия.

42. Неотиграема топка в 
точковото поле

Разстоянието между дланите, 
удказва, че топката не е била 
затисната.

43. Нужда от физиотерапевт

Вдигане на една ръка сигнализира 
нужда от физиотерапевт за 
контузен играч.

44. Нужда от лекар

Вдигнати над главата две ръце 
сигнализират нужда от лекар и/ 
или санитар за контузен играч.
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45. Кървяща рана

Ръцете кръстосани над главата, 
сигнализират, че има играч с 
кървяща рана и може да бъде 
временно заменен.

46. Спиране на времето

Вдигната ръка и подаване на 
сигнал със свирката, за 
спиране или стартиране на 
хронометъра.
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47. Нужда от преглед за комоцио

Свита в лакъта ръка, пръстите 
докосват челото.

48. Изтичане на времето

Дланите в Т-образно положение

2016



49. Консултация в видео-рефер

Очертаване на правоълъглник с 
изпънати показалци, 
имитиращи екран.

50. Решение на видео-рефер: 
няма отбелязано есе

Кръстосани движения на 
ръцете пред тялото.
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1. Успешен удар във вратата

Вдигнато флагче за указване, че 
топката е преминала над напречната 
греда и между пилоните.

2. Тъч и изпълняващ отбор

Вдигнато флагче с едната ръка, 
придвижване до и заставане на 
мястото за хвърляне, другата ръка 
сочи към отбора, който ще 
изпълнява хвърлянето.

3. Нечиста игра

Хоризонтално флагче насочено 
към вътрешността на полето, 
перпендикулярно на тъч-линията.
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