УПУТСТВА ФУТСАЛ СУДИЈАМА


''КРИТЕРИЈУМ''

Судије морају одржавати доследан ниво кажњавања прекршаја, пре и после 5.-ог
акумулираног прекршаја.


''КЛИЗЕЋИ СТАРТ''

''КЛИЗЕЋИ СТАРТ'' се не спомиње од 2011. године, већ прекршај или дозвољен старт, у
зависности да ли је направљен прекршај или не.
Проклизавање на паркету без угрожавања противника, или недозвољеног контакта, је
дозвољено.


''ПРЕДНОСТ''

Свако пуштање предности МОРА бити од користи екипи, или предност није дата
исправно. Дакле, дајте предност само када сте 200 посто сигурни да ће је екипа
искористити.
ПРЕПОРУКА је увек свирати прекршај, јер је највећа предност за екипу акумулирани
прекршај, изузев у ситуацији када је очигледно да ће та екипа постићи погодак.
Ако се пусти предност код 5.-ог и сваког следећег поготка, а екипа не постигне погодак,
контролори су у обавези да Вам дају оцену мање. После 5.-ог прекршаја предност само
ако сте 200 посто сигурни да ће бити погодак. У противном Ваша грешка!
Време за одлагање предности је свега 1, највише 2 секунде.
ЗАКЉУЧАК: За разлику од фудбала, у футсалу предност што ређе, само у 200 постотним
ситуацијама за постизање поготка, а поготово када су испред играча 1 или више
одбрамбених играча.

 ''5 метара''
Уколико играч не поштује прописано растојање код свих врста убацивања, редослед је:
Упозорење, уколико се прекршај понови, или се упозорени играч не одаљи - Опомена.
Од почетка, до краја игре доследно ИНСИСТИРАТИ на прописаном растојању од 5 метара.

 ''ПОКАЗИВАЊА''
'Униформисати' сва судијска показивања. Једнообразно. (Свих 13)


''ТАЈМ АУТ''

Обратити пажњу да се маркери не мењају током трајања тајм аута. Чим сирена означи
крај тајм аута, правилне измене су могуће, чак и пре почетка наставка игре.
Ово инсистирање је због могућих искључења током трајања тајм аута и наставка кажњене
екипе са 5 или 4 играча. (уколико је кажњен играч или заменик)


''4 СЕКУНДЕ''

-

Броји се јавно код ударца из угла, убацивања, ударца са врата и када вратар
контролише лопту на својој половини,
Бројање у себи код директних и индиректних слободних удараца,
Не одузима се лопта код почетног, казненог и казненог ударца са 10 м, али у
случају одуговлачења се додељује опомена.

-



''ПРОМЕНА СТРАНА''

Судије могу променити страну, ако сматрају да су под превеликим притиском да би
квалитетно одлучивали, али никад док је лопта у игри. Искључиво у прекиду.
Напомена: Први судија увек остаје први, без обзира на којој је страни.
Још једна напомена: До сада, од увођења (2012) у Србији ма Супер лиги није извршена
промена страна. Не претеривати, само у екстремним случајевима.

Уважене колеге, желимо Вам много успеха у раду!

