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Након бројних ситуација на утакмицама које су изазвале пажњу, а имајући у 

виду и очекивање да играч који се очигледно налази у офсајд положају не би требало 
изненада да буде у ситуацији која не представља офсајд због тога што је противник 
померио или додирнуо лопту, Међународни борд и ФИФА су, након разговора са 
другим фудбалским актерима,  дали нова упутства како би се разликовала „намерна 
игра“ и „одбијена лопта“. 
 

Део Правила 11 гласи (наглашени део подвучен):  

 

2. Офсајд  

Играч у офсајд положају се, у тренутку када је саиграч одиграо или додирнуо лопту, 

кажњава само ако је кренуо да се активно укључује у игру: 

(...)  

 добијањем предности играјући лоптом или утицајем на противника када лопта: 

- погоди или се одбије од стативе, пречке, члана судијског тима или противника  

(...) 

За играча који у офсајд положају добије лопту од противника који намерно игра 

лоптом, укључујући намерну игру руком, не може се сматрати да је извлачио 

предност, осим у случају намерне одбране противника. 

 

Није неопходна измена Правила11, али како би се изашло у сусрет 

очекивањима која фудбал има, потребно је применти следећа упутства за 

разликовање "намерне игре" и "одбијене лопте":  

 

 

 



 

 "Намерна игра" је када играч има контролу лопте са могућношћу да: 

- дода лопту саиграчу или 

- дође до поседа лопте или 

- одигра лопту (ногом или главом) 

-  

Уколико додавање, у покушају долажења до поседа или одигравња лопте играча 

који контролише лопту није прецизно или није успешно, то не може негирати 

чињеницу да је играч "намерно одиграо" лоптом. 

Следеће критеријуме би требало применити као одговарајуће да је играч  

контролисао лопту и да је резултат одигравања  "намерно одиграна" лопта: 

 Лопта долази са велике дистанце и играч може јасно да је види  

 Лопта се не креће великом брзином 

 Правац лопте није неочекиван 

 Играч је имао времена да контролише покрете свог тела, на пример: то није случај 

када играч инстиктивно помери (испружи) тело или скочи, или покрет који 

лимитиран контакт/контролу 

 Лопту која иде по земљи лакше је одиграти него лопту у ваздуху 

 

Били бисмо вам захвални уколико би упутства за "намерну игру", која не 

представљају измену Правила игре, проследили свим судијама и осталим 

фудбалским актерима. Клипови за "намерну игру" и "одбијену лопту (не намерну 

игру)"  могу се пронаћи на следећим линковима:  

 

https://red.fifa.com/play/collection/13010/Law11- 

Offside:deliberateplayanddeflection?cId=16&itemId=12995 

https://red.fifa.com/play/collection/13010/Law11-

