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I. Организиране на футболна среща 
 

1. Всяка от футболните срещи ще се ръководи от този правилник и той следва да се 
спазва.  

2. Всички срещи започват в точно определения в програмата начален час. Отборите 
трябва да са час по-рано за първия си мач и да се подготвят за него. 

3. Ако футболна среща не започне навреме по вина на един от отборите, 
длъжностните лица на срещата преценяват големината на почивката на  
полувремето. Ако отбор не се яви 10 минути след определения час за начало на 
двубоя, съдията присъжда победа на противниковият тим и служебен резултат 3:0. 
Това той отбелязва  в протокола на срещата. 

4. Когато поради непреодолими причини и/или поради съображения за сигурност 
играта трябва да бъде прекъсната временно, ако по преценка на съдията не може 
да бъде подновена за кратко време, той е длъжен по негови съображения да изчака 
определено време. Тогава следва да обяви, че прекратява футболната среща. Това 
се описва в протокола на срещата от съдията. 

5. Организаторът има право да променя датата и часа на всеки един мач, без за това 
да се изисква разрешението на отборите. Но е длъжен да ги информира възможно 
най-рано за тази промяна. 

6. Отлагане и пренасочване на футболна среща: 

• Всяка футболна среща следва да се изиграе по предварително изготвена 
програма и в уречения ден и час. Тази програма е предварително обявена преди 
старта на турнира.  

• Денят и часът на срещата по предварителната програма могат да бъдат 
сменени само и единствено ако и двата отбора са съгласни и в този момент 
следващата двойка отбори има готовност да изиграе своя мач. Отлагане повече 
от 40 минути при изпълнение на горната особеност е невъзможен. 

7. Сигурност по време на футболната среща: 

• Задължение на всеки един отбор е да осигури безпроблемното провеждане на 
всяка футболна среща. 

• По време на среща на игрището се допускат само записаните в протокола 
длъжностни лица – футболисти, треньори, съдии, лекар и статистик. 

• Не се допуска навлизане на външни лица по време на мач. 

8. Времетраене на футболната среща 

• Двубоите са с времетраене от две полувремена по 15 минути всяко и с 5 минути 
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почивка между тях. 

• При равен резултат в мачовете се изпълняват директно дузпи. 

• За определяне на 3-то място се изпълняват по три дузпи от загубилите 
полуфинала отбори, при равенство се изпълняват дузпи до пропуск. Всички 
срещи се играят без продължение. 

9. Състав и право на участие за футболната среща 

• Всеки отбор е съставен от 4/четирима/ титулярни полеви играча и 1/един/ 
вратар, които започват срещата. Форматът на срещата е „Футбол 5“ 

• Всеки отбор може да регистрира и използва максимално 15 играчи, които са 
регистрирани при подаването на документите за участие. 

• Отборът няма право да допуска в игра състезатели, които: 1) не са редовно 
регистрирани в отбора при записването; 2) са със спрени състезателни права 
(получили са картони); 3) Не са на посочената в Общите условия на 
Първенството възраст – не са родени през 2013-2014 година. 

10. Преди стартиране на футболна среща всеки отбор е длъжен да се яви поне 
30/тридесет/ минути преди началния час на футболната среща. 

11. Ръководителят на отбора е длъжен да се яви при делегата/статистика на срещата, 
при  пристигането на отбора и да поиска попълването на протокола за срещата. 

12. За всяка официална среща се попълва протокол, в който се записват: 

• Дата, час и място на провеждане на срещата. 

• Имената на всички участващите футболисти (титуляри и резерви) от двата отбора. 

• Имената на длъжностните лица. 

• Статистика от проведената среща. 

• Инциденти преди, по време на и след срещата. 

• Информация за подадена жалба. 
 

13. Всички записани футболисти в протокола за срещата са участници в нея, с 
произтичащите от това последствия. 

14. Незаписани състезатели в  първичния протокол на срещата нямат право да вземат 
участие в нея. 

15. Протокола за срещата е в електронен вариант и трябва да бъде попълнен и 
изпратен при подаването на документи за записване. Промени по него могат да се 
правят до стартиране на първия мач, но с разрешение на статистика/организатор 
дейности. 
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16. Статистикът/организатор дейности преди началото на срещата проверява 
редовността на футболистите. 

17. Статистикът на срещата попълва информацията за статистиката от срещата, 
инциденти и подадени жалби. 

18. Жалби се подават от отборите след срещата на Организатор дейности, който е 
длъжен да съдейства за тази цел. 

19. Всеки отбор има право да поиска от Организатор дейности на срещата да бъде 
проверен всеки противников състезател, в присъствието на капитана на отбора. 

20. Всеки отбор има право след дадена среща да поиска сверяване на годините и 
потвърждение за играча, като Организатор дейности е отговорен да реагира. 

 

II. Медицинско обслужване на футболната среща 
 

1. На всяка футболна среща се назначава дежурен лекар. 

2. Дежурният лекар следи изявите на футболистите и се грижи за оказване на първа 
медицинска помощ. 

3. Дежурният лекар по негова преценка може да не допусне до игра определен 
футболист, ако прецени, че това води до риск за неговото здраве. 

4. Дежурният лекар може да забрани провеждането на футболна среща, ако 
съществува опасност за здравето и живота на футболистите и длъжностните лица. 

5. Всеки футболист сам носи отговорност за своето здраве. Той е длъжен за себе си 
редовно да прави медицински прегледи и да следи здравословното си състояние. 

6. Родителите на всеки участник подписват декларация, с която освобождават 
организаторите от отговорност за проблеми, свързани със здравето му, преди, по 
време на и след футболната среща. 

7. Дежурният лекар не носи отговорност за здравословното състояние на 
футболистите, произтекло от участието им във футболната среща. Негово 
задължение е да оказва само първа помощ. 

 

III. Съдийство на футболната среща 
 

1. Всички футболни  срещи се ръководят от футболен съдия, лицензиран в БФС. 

2. Всеки съдия е длъжен да се яви до 30 /тридесет/ минути преди началото на 
срещата. 

3. Ако даден съдия не се яви за срещата, Oрганизатор дейности поема ръководенето 
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на футболния мач. 

4. Футболните съдии са длъжни да прекратят футболната среща, когато е създадена 
обстановка, при която е застрашено здравето на състезатели или длъжностни лица, 
сигурността им и няма условия футболната среща да продължи. 

5. Футболните съдии са длъжни да не разрешават на никого да влиза на терена преди 
играта да е спряла. На терена се влиза само след съдийско разрешение. 
Изключение е правилото за извършване на смяна на футболисти.  

 
IV. Извършване на смени на състезатели по време на футболна среща 

 

1. По време на официална футболна среща всеки отбор може да сменя през 
времетраене на играта и на почивката неограничен брой състезатели, записани 
предварително в протокола на срещата. 

2. Смяната на полеви играч се извършва след устно обявяване пред съдията на  мача. 
Тази смяна може да се извърши както при спряла игра, така и по време на игра, 
стига това да не оказва влияние на игровата ситуация и сменения състезател да не 
извлича полза от това свое действие. 

3. Резервният състезател няма право да влиза на терена, преди неговия съотборник 
да напусне окончателно пределите на игрището. 

4. По своя преценка съдията на срещата може да накаже виновния отбор за 
неправилно извършена смяна, а футболистът, който извлича предимство със 
смяната, да получи наказателен картон. 

5. Смяната на вратар се извършва след обявяване пред съдията на мача, само при 
спряла игра. Ако на вратарския пост застане полеви играч, той задължително 
трябва да облече отличаваща го от съиграчите му тениска или потник. Ако вратар 
стане полеви играч, той също трябва да облече тениска с цветовете на 
съотборниците си. 

 
V. Облекло за футболната среща 

 

1. Всички отбори, участващи в турнира, са длъжни да се явят на мач с футболни екип 
с номера. Ако нямат, организаторите ще предоставят потници с номера. 

2. Минималните изисквания към състезателното облекло е всички полеви играчи от 
даден отбор (включително и резервите) да са облечени в еднакви тениски, с 
различни номера на гърбовете. 

3. Вратарят на отбора задължително трябва да бъде с тениска, отличаваща го 
останалите му съотборници. 
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4. Носенето на предпазни кори не е задължително, но е желателно. 

5. На тениските на състезателните екипи трябва задължително да има номер, който 
да е четлив и ясно различим. Допустимо е изписването на името или псевдоним на 
играча, на гърба на фланелката. 

6. Върху екипа може да са разположени следните надписи и рисунки:        

• име и емблема на футболния клуб; 

• търговска марка на производителя на екипа; 

• име и лого на спонсори на отбора; 

7. Когато в дадена футболна среща се срещнат отбори с еднакви (или приблизително 
еднакви) на цвят екипи, то символичният гост1 е длъжен да смени основния си екип 
с резервен или да играе с отличителни потници, различни по цвят от екипите на 
отбора домакин. 

 

VI. Редовност на състезателите 
 

1. Футболист, наказан с лишаване от състезателни права или със спрени състезателни 
права, се счита за нередовен състезател. Такъв е играч, които е с червен картон от 
предходната среща. 

2. Футболист, картотекиран с документи с невярно съдържание, се счита за 
нередовен. 

3. При установен нередовен футболист в среща  по системата на директно 
елиминиране, отборът му се отстранява от по-нататъшно участие в съответния 
турнир. Присъжда се служебен резултат 3:0  в полза на редовния отбор. Спазва се 
принципа, че към получения резултат в  срещата се прибавя служебният резултат и 
се анулират головете на провинилия се отбор. 

4. Играч, картотекиран и записан в протокола за един мач, няма право да се 
състезава за друг отбор в същия или друг турнир на Kaufland.  

5. Един регистриран играч има право да участва само в един турнир под егидата на 
Kaufland в страната през 2021 година.  

 

VII. Формат  и схема  на турнира: 
 

1. При системата на отстраняване в една среща се изиграва един мач между 
съперниците, в който задължително се определя победител. При равенство след 
края на срещата, за определяне на победителя се изпълняват наказателни удари, 

                                       
1 Тъй като мачовете се играят без реванши, отборът гост е този, който се е класирал последен от двойката отбори и 

затова се нарича „символичен“ 
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по 3 дузпи. При равенство се изпълнява дузпа до пропуск. 

2. Схема на турнира: 

 

 
3. Право да изпълняват наказателни удари имат всички записани в протокола играчи 

на дадения отбор, стига даденият футболист да не изтърпява някакво наказание. 

4. Нямат право да изпълняват наказателни удари играчи, които по време на срещата, 
предхождаща изпълнението, са получили червен картон. 

5. Даден футболист няма право да изпълни два пъти наказателен удар за своя  отбор, 
преди това да са направили всички записани състезатели в протокола за срещата, 
включително и вратарите. 

 

VIII. Игрално поле 
 

1. Игралното поле е правоъгълно и е с дължина 30м. и широчина 15м.  

2. Игралното поле е разчертано с непрекъснати линии, широки 8см. Линиите са част 
от полето, което те ограждат. По-дългите странични линии се наричат тъч-линии, 
а по късите – линии на вратите (аут-линии). Централната линия трябва да разделя 
полето на две равни части. Центърът на игрището трябва да се обозначи с 
подходящ знак и около него да се начертае кръг с препоръчителен радиус от 3м. 

3. Във всеки край на полето е разчертано поле, полукръгло или правоъгълно, което 
очертава полето на наказателното поле. 

4. Точката за изпълнение на наказателен удар е бъде маркирана на 6м от средата на 
гол-линията, измерена по перпендикулярна на нея мислена линия. 

5. Във всеки от ъглите на игралното поле и вътре в полето са очертани четвърт 
окръжност с радиус 25см. 

6. Вратите са в центъра на линиите на вратите и се състоят от две вертикални греди 
– на 3 метра една от друга (измерени от вътрешната страна), съединени от 
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напречната греда, като най-ниският й край се намира на 2м. от повърхността на 
игралното поле. Страничните и напречните греди трябва да са с еднакви дебелини. 
На вратите има закачени мрежи. 

7. Повърхността на игрището е равна и ненапукана, покрита с трева от изкуствен 
материал. 

 

IX. Топката 
 

1. Топката трябва да е сферична, направена от кожа или друг подходящ материал и 
обиколката и не трябва да е по-малка от 62см и не по-голяма от 64см; 

• Теглото й в началото на срещата не трябва да е по-малко от 400 гр. и не 
повече от 440гр. 

• Налягането вътре е нея трябва да е в границите на 0,4 – 0,6 атмосфери. 

• Одобрен стандарт размер №5. 

2. За провеждането на футболна среща може да се използват топки, предложени от 
отборите, но отговарящи на изискванията по този член. В случай, че отборите не 
могат да постигнат съгласие с коя топка да се играе, съдията е длъжен да вземе 
решение за това. 

 

X. Облекло, обувки и принадлежности на футболистите  

Стандартната екипировка на един състезател се състои от: 

1) Спортна тениска с номер, гащета и  футболни чорапи.  

2) Предпазни кори - по желание.  
3) Специални футболни обувки за изкуствени тревни покрития. Може да се използват 

стоножки, платненки, маратонки, но не и бутонки. 

4) От горе изброената екипировка задължително за всички състезатели от един  
отбор е да са облечени в еднакви фланелки и футболните обувки да отговарят на 
изискванията.  

5) На вратаря е разрешено да бъде обут с долнище на анцуг. Той трябва да е 
облечен с цветове, които лесно да го отличават от другите играчи и съдиите. 

6) Играчът не трябва да носи по себе си нищо, което е опасно за него и другите  
състезатели. 

7) Абсолютно забранено е използването на футболни обувки с метални, 
пластмасови и прочие бутони, предназначени за игра на естествена трева. 

8) Футболисти, които не отговарят на изискванията на този член, няма да бъдат  
допускани до игра по преценка на съдията, статистика или организатор 
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дейности на срещата. 

 

XI. Допълнителни правила. Минифутбол 
 

1. В началото на срещата изборът на игрални полета и начален удар се определят 
чрез жребий. Отборът, спечелил жребия, избира задължително игралното поле. 
Другият отбор изпълнява началния удар за започване на срещата. Преди 
започване на второто полувреме отборите разменят своите игрални полета. 
Отборът, спечелил жребия, изпълнява началния удар за започване на второто 
полувреме. 

XII. Начален удар 
 

1. Начален удар се изпълнява за започване или подновяване на играта, когато: 

• Срещата започва. 

• След като е отбелязан гол. 

• При започване на второто полувреме. 
 

2. От начален удар може да се отбележи гол директно. 

3. Процедурата за изпълнение на началния удар е следната: 

• Всички играчи са в собствените си игрални полета. 

• Състезателите от противниковия на изпълняващия начален удар отбор, трябва 
да спазват дистанция от не по-малко от 3 м спрямо топката. 

• Топката е неподвижно поставена върху повърхността в центъра на игрището; 

• Главния съдия дава сигнал. 

• Топката е в игра, когато е ритната или докосната от състезател. 

• Изпълняващия начален удар няма право да играе втори път с топката, докато тя 
не бъде докосната или с нея да е играл друг играч. 

4. Когато бъде отбелязан гол, началният удар се изпълнява от отбора, допуснал гол. 

5. Когато играчът, изпълнил начален удар, играе отново с топката преди тя да е  била 
докосната или с нея да е играл друг състезател, се отсъжда непряк свободен удар 
за противниковия отбор от мястото на нарушението. Ако това място е в собственото 
наказателното поле, непрекияt свободен удар се изпълнява на линията на 
наказателното поле, най-близко до мястото на спирането на играта. При всички 
останали нарушения на процедурата за изпълнение на начален удар, той трябва да 
бъде повторен. 

 
XIII. Съдийска топка 
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1. Съдийска топка е начинът, по който се подновява играта, след като тя е била 
временно прекъсната поради причини, неупоменати в правилата, при условия, 
непосредствено предхождащи прекъсването на играта и топката не е преминала 
през тъч-линиите или линиите на вратите. В този случай съдията пуска топката с 
ръка на мястото, където тя е била, когато играта е била прекъсната. Изключение се 
прави, когато топката е била в наказателното поле. В този случай топката се пуска 
до линията на наказателното поле, най- близко до мястото, където тя се е намирала 
в момента на спирането на играта. 

2. Счита се, че топката е в игра от момента, в който тя докосне игралната повърхност. 
Ако обаче тя премине през тъч-линиите или линията на вратите, след като е била 
пусната от съдията, но преди да е докосната от играч, съдията трябва да я пусне 
отново. Никой състезател няма право да играе с топката преди тя да докосне 
игралната повърхност. Ако това условие не е спазено, съдията трябва да пусне 
топката отново. 

3. При изпълнение на съдийска топка вътре в наказателното поле на един от двата 
отбора, топката трябва да бъде пусната на линията на наказателното поле, на най-
близката точка до мястото, където е била топката, когато играта е била спряна. 

 
XIV. Топка в игра и извън игра 

 

1. Топката е извън игра, когато: 

• Пресече изцяло линиите на вратите или тъч-линиите, без значение по въздуха 
или по земята. Линиите са част от полето, което те обозначават, съответно 
линиите на вратата и тъч-линиите са част от игралното поле. 

• Играта е спряна от съдиите. 

• Удари покрива на залата, в която се провежда срещата. 

2. Топката е в игра, при всички други положения, от началото до края на мача, 
включително и: 

• Ако тя отскочи от страничните или напречните греди на вратите. 

• Ако се удари или отскочи от едни от съдиите, когато те се намират на игрището. 

• В случай на извършване на някакво нарушение на правилата, описано в 
настоящия Правилник, докато се вземе решение от съдиите. 

XV. Отбелязване на гол 
 

1. Гол е отбелязан, когато топката е преминала през гол-линията с целия си обем при 
условие, че тя не е била хвърлена, носена или умишлено тласкана напред с ръка или 
долната част от рамото, от играч от атакуващия отбор, включително и от вратаря. 

2. Отборът, отбелязал по-голям брой голове по време на срещата, трябва да бъде 
обявен за победител. В случай, че няма отбелязани голове или при равенство в 
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отбелязаните голове, срещата ще бъде третирана като „равна“. 

3. При равенство в резултата се изпълняват дузпи по определения по-горе ред. 

 
XVI. Свободен удар 

 

1. Свободните удари трябва да се разглеждат като пряк свободен удар и непряк  
свободен удар. След пряк свободен удар е възможно директно да бъде  отбелязан 
гол, докато след непряк свободен удар трябва с топката да играе или да бъде 
докосната от друг играч преди да влезне във вратата. 

2. За да се направи разлика между пряк и непряк свободен удар, съдиите трябва да 
вдигнат високо ръка, когато  отсъждат непряк свободен удар. Те трябва да я държат 
така, докато ударът бъде изпълнен и топката бъде ритната или докосната от друг 
играч, или излезе извън игра. 

3. Когато играч изпълнява свободен удар, всички противникови играчи трябва да са 
най-малко на 5 (пет) метра от топката. Топката е в игра, когато помръдне или бъде 
докосната. Ако противников играч се доближи на по-малко от 5м. от топката, преди 
да е изпълнен свободния удар, той трябва да се изпълни отново, докато се извърши 
в съответствие с правилата. 

4. Когато се изпълнява свободен удар, топката трябва да бъде неподвижна, а 
изпълняващият удара не трябва да играе с нея втори път, докато не бъде докосната 
от друг играч. 

5. Ако играч, изпълняващ свободен удар, след като преди това е ритнал топката, играе 
с нея втори път, преди тя да бъде докосната от друг играч, се отсъжда непряк 
свободен удар за противниковия отбор от мястото, където е извършено 
нарушението. Ако то е извършено в собственото наказателно поле, непрекият 
свободен удар се изпълнява от линията на наказателното поле, от най-близкото до 
нарушението място. 

6. Ако отборът, изпълняващ свободен удар, не го изпълни в разумно кратко време след 
подаден съдийски сигнал, то съдията отсъжда непряк свободен удар за 
противниковия отбор. 

 

XVII. Пряк свободен удар 
 

1. Играч, който извършва някое от долу изброените дванадесет нарушения, трябва да 
бъде наказан с отсъждане на пряк свободен удар за противниковия отбор от 
мястото на нарушението. Нарушенията са както следва: 

• Рита или се опитва да ритне противников състезател. 

• Спъва противников състезател, т.е. събаря го или се опитва да го събори, 
използвайки краката си, или блокирайки го с тяло отпред или отзад. 

• Скача върху противников състезател. 
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• Атакува противников състезател по груб или опасен начин. 

• Атакува противников играч отзад, настъпва го или се опитва да го настъпи. 

• Удря или се опитва да удари противников състезател. 

• Плюе или се опитва да плюе по противник. 

• Задържа противников състезател. 

• Блъска противников състезател. 

• Атакува противников състезател с рамо, когато топката е в негово владение. 

• Прави шпагат (плъзгащо отнемане) в опит да играе с топката, когато тя е 
притежание на противников играч или той се опитва да играе с нея (има 
възможност да играе с нея). 

• Задържа топката, т.е. носи, удря или я тласка с ръце или долната част на рамото 
(това не се отнася за вратарите в неговото наказателно поле). 

2. Всички гореизброени нарушения се акумулират. 

3. Ако играч от защитаващия се отбор извърши някое от горепосочените нарушения в 
наказателното поле, той трябва да бъде наказан, като се отсъди наказателен удар, 
независимо от положението на топката, стига тя да е в игра. 

4. Шпагатът (плъзгащо отнемане) е абсолютно забранен, когато топката е притежание 
на противников играч или той се опитва да играе с нея (има възможност да играе с 
нея). Разрешено е футболист да ползва шпагат в случаите: да не позволи топката да 
напусне игралното поле; да предотврати отбелязването на гол; да пресече пас; да 
пресече удар към вратата, но само когато действието е на достатъчно разстояние 
от противников играч и не застрашава по никакъв начин здравето на противников 
състезател. Преценката е на съдията. 

 
XVIII. Непряк свободен удар 

 

1. Играч извършващ някое от долу посочените четири нарушения трябва да бъде 
наказан с отсъждане на непряк свободен удар за противниковия отбор, от мястото 
на нарушение, а ако то е извършено в собственото наказателно после, удара се 
изпълнява от линията на наказателното поле, от най-близкото до нарушението 
място. Нарушенията са како следва: 

• Играе по начин, считан от съдията за опасен, в това число и когато се опитва 
да ритне топката, когато тя е хваната от вратаря. 

• Когато не играе с топката и умишлено се пречи на противников състезател, 
например бягайки се препречва между играча и топката или се препречва с 
тяло. 

• Атакувайки пречи на вратаря освен в случаите, когато той е излязъл от 
наказателното поле. 

• Симулира с цел да извлече предимство за отбора си. 
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2. Непряк свободен удар се изпълнява и когато вратаря извърши следните 
нарушения: 

• Докосва или хваща топката с ръце, след като умишлено му е била подадена от 
съотборник с крак. 

• Ако след тъч, изпълнен от негов съотборник, топката директно се подава на 
вратаря и той я докосва или хваща с ръце. 

• Докосва или държи топката с ръце в собственото си наказателно поле за 
повече от 5 секунди. 

3. Непрекия свободен удар се изпълнява от мястото на нарушението, а ако то е 
извършено в собственото наказателно поле, ударът се изпълнява от линията на 
наказателното поле, от най-близкото до нарушението място. 

4. Вратарят трябва да бъде наказан с отсъждане на наказателен удар, ако същият, 
след като държи топката, я хвърли, блъска или удря с нея противников играч в 
собственото си наказателно поле. 

 
XIX. Наказателен удар (дузпа) 

 

1. Наказателен удар (дузпа) се изпълнява от точката за изпълнение на наказателен 
удар. В момента на изпълнението му всички играчи с изключение на изпълняващия 
го състезател и вратаря, трябва да са на игрището, извън наказателното поле и на 
разстояние не по-малко от 3 (три) метра от точката за изпълнение на наказателния 
удар. 

2. Вратарят трябва да стои на гол-линията (може да движи ходилата си) между двете 
греди, докато топката не влезе в игра. 

3. Играчът, който изпълнява наказателния удар, трябва да ритне топката напред и 
няма право да играе повторно с нея, докато тя не бъде докосната или с нея не е 
играл друг състезател. Топката се счита, че е в игра, след като е била ритната или 
докосната напред. От наказателния удар може да бъде отбелязан директно гол. 

4. Когато наказателният удар се изпълнява в редовното време или когато 
времетраенето на даденото полувреме, или цялото игрово време са изтекли, се 
позволява изпълнението или повторното изпълнение на наказателния удар, а 
отбелязаният гол се зачита, ако преди преминаването на топката между 
страничните и под напречната греди, тя докосне едната или двете странични греди, 
напречната греда, вратаря или някаква комбинация то тях, при положение, че няма 
никакво друго нарушение. 

5. Ако след изпълнение на наказателния удар към вратата топката е спряна от външно 
тяло, наказателният удар трябва да се повтори. 

6. За всяко нарушение на това правило: 

• От страна на защитаващия се отбор, ударът трябва да бъде повторен, ако не 
бъде отбелязан гол. 

• От страна на атакуващия отбор, освен изпълняващият удара, ако е отбелязан 
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гол, той не се зачита и удара се повтаря. 

• От страна на изпълняващия удара, след като топката е в игра, играч от другия 
отбор трябва да изпълни непряк свободен удар от мястото за изпълнение на 
наказателен удар. 

 
XX. Официално предупреждение (жълт картон) 

 

1. Играчът трябва да бъде официално предупреден (с жълт картон), ако: 

• По време на смяна в движение играчът, който влиза в игра, влезе в полето преди 
този, който излиза, да е изцяло напуснал полето, или пък влезе в полето 
повлиявайки на играта и извличайки пряко предимство за своя отбор от това си 
действие. 

• Когато системно и упорито нарушава правилата на играта. 

• Когато по преценка на съдията е извършел грубо нарушение на правилата  

• Когато покаже с думи или действия несъгласие с решението на съдията. 

• Той е виновен за некоректно поведение и неспортсменско поведение. 

• Демонстрира неприлично поведение.  

 
XXI. Отстраняване на футболист от игра (червен картон) 
1. Играчът трябва да бъде изгонен от игрището (червен картон), ако по мнение на 

съдиите той: 

• Е виновен за сериозни нарушения в играта (грубо, неспортсменско поведение). 

• Е виновен за насилствено поведение спрямо всеки състезател, длъжностните 
лица и публика. 

• Използва груб или оскърбителен език. 

• Плюе срещу противников състезател или друго лице. 

• Пречи на противниковия отбор да отбележи гол или предотвратява очевидно 
голово положение, като умишлено играе с ръце ( с изключени на вратаря в 
неговото наказателно поле). 

• Извърши нарушение, изискващо свободен или наказателен удар срещу 
противников състезател, който се придвижва към вратата и има реална 
възможност да отбележи гол. 

• Е виновен за втори път за нарушение, изискващо официално предупреждение 
(втори жълт картон). 

• Веднъж изгонен, играчът не може да влиза отново в игра. И няма право да играе 
следващия мач. 

• Отборът, чиито състезател е изгонен с червен картон, играе с човек по-малко в 
продължение на 5 (пет) минути. След изтичането на наказанието, в игра има 
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право да влезе резервен състезател. Ако няма такъв, отборът продължава 
срещата в намален състав. Не е позволено да влиза в игра наказан състезател. 

 
XXII. Тъч (странично подаване) 

 

1. Когато топката с целия си обем премине страничната линия, независимо по земя или 
по въздух, тя трябва да бъде вкарана в игра, без значение от посоката, от мястото, 
където е пресякла страничната линия. Тя се вкарва в игра от играч на противниковия 
отбор. Тъчът се изпълнява с ръка, не с крак! 

2. Състезателите на противниковия отбор трябва да бъдат на разстояние най- малко 
5 (пет) метра от мястото на изпълнение. 

3. Гол не може да бъде отбелязан директно от странично подаване. 

4. При извършване на смяна играчът, който влиза, не може да изпълни странично 
подаване, без да е стъпил на игралното поле. 

5. При неспазване на настоящия член се налагат следните наказания: 

• Ако топката не бъде вкарана правилно в игра, страничното подаване трябва да 
се изпълни от противников състезател. 

• Ако страничното подаване бъде изпълнено от място, различно от това, където 
топката е напуснала игралното поле, се изпълнява обратно странично подаване 
от другия отбор. 

• Ако страничното подаване не бъде изпълнено в рамките на разумно кратко 
време, то се изпълнява от противниковия отбор. 

• Ако изпълняващият страничното подаване играе с топката втори път, преди тя 
да е била докосната от друг състезател, се отсъжда непряк свободен удар в 
полза на противниковия отбор, от мястото на нарушението .Ако нарушението е 
извършено в наказателно поле, ударът се изпълнява от линията на 
наказателното поле, от най-близкото до нарушението място. 

 
XXIII. Аут (удар от вратата) 

 

1. Когато цялата топка премине през линията на вратата по въздух или земя, 
изключвайки тази част от нея, която е между страничните и напречната греди на 
вратата, като последно с нея е играл играч на атакуващия отбор, топката се вкарва 
обратно в игра с удар от вратата, изпълнен от вратаря или друг полеви играч, от 
произволна точка от собственото наказателно поле. 

2. Топката се счита в игра, веднага щом напусне границите на наказателното поле. 

3. Играчите на противниковия отбор трябва да останат извън наказателното после, 
докато топката не влезне в игра. 

4. При неспазване на настоящия член се налагат следните наказания: 

• Ако топката докосне или с нея играе съотборник на вратаря, който вкарва 
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топката в игра, или играч от противниковия отбор в наказателното поле, 
вкарването на топката в игра се повтаря. 

• Ако след вкарването на топката в игра, изпълняващият я докосне втори път, 
преди тя да е докосната или с нея да е играл друг състезател, трябва да се 
отсъди непряк свободен удар за противниковия отбор от мястото на 
нарушението. 

• Ако, след като вкара топката в игра, вратарят я получи обратно от съотборник и 
я хване или докосне с ръце преди с нея да е играл противников играч, се отсъжда 
непряк свободен удар на линията на наказателното поле, най-близко до 
мястото, където е извършено нарушението;  

• Ако вкарването на топката в игра не бъде извършено в рамките на разумно 
кратко време, се отсъжда непряк свободен удар на линията на наказателното 
поле, най-близко до мястото, където е извършено нарушението. 

 
XXIV. Корнер (ъглов удар) 

 

1. Когато цялата топка премине през линията на вратата по въздух или земя, 
изключвайки тази част от нея, която е между страничните и напречната греди на 
вратата, като последно с нея е играл играч на защитаващия се отбор, трябва да се 
изпълни ъглов удар от атакуващия отбор. 

2. Ъгловият удар трябва да се изпълни чрез ритане на топката, която е поставена в 
сектора за изпълнение на ъглов удар, на пресечната точка на страничната линия и 
линията на вратата. 

3. Топката е в игра, когато бъде ритната или докосната. 

4. Играчите на защитаващия се отбор трябва да са на разстояние поне 5(пет) метра 
от топката, докато тя не влезне в игра. 

5. Играчът, изпълняващ ъгловия удар, не трябва да играе отново с топката преди тя да 
е докосната от друг играч. 

6. От ъглов удар може да бъде директно отбелязан гол. 

7. При неспазване на настоящия член се налагат следните наказания: 

• Ако ъгловият удар е изпълнен неправилно, той се повтаря. 

• Ако играчът, изпълнил удара, играе с топката за втори път, преди тя да бъде 
докосната или с нея да е играл друг играч, съдията трябва да отсъди непряк 
свободен удар за противниковия отбор, от мястото на нарушението. 

• Ако ъгловият удар не бъде изпълнен в рамките на разумно кратко време, се 
отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор, от мястото за 
изпълнение на ъглов удар. 

 
XXV. Дисциплинарни нарушения 
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1. Дисциплинарните нарушения са действия или бездействия, които нарушават реда, 
установен от настоящия Правилник. 

2. Нарушения са: 

• Системно неспазване на правилата на играта мини футбол; 

• Неспортсменско поведение; 

• Показване на несъгласие с думи или действия; 

• Лошо отношение към останалите участници в състезанието; 

• Забавяне подновяването на играта; 

• Неспазване изискванията за разстояние при подновяване на играта при ъглов 
или свободен удар; 

• Влизане, връщане на терена без разрешение на съдията; 

• Напускане на терена умишлено без разрешение на съдията; 

• Груба игра; 

• Брутално поведение; 

• Наплюване на противников играч или друго лице; 

• Пречене на противниковия отбор да отбележи гол или предотвратяване 
очевидна възможност за отбелязване на гол, като умишлено играе с ръка или да 
прави нарушение за пряк свободен удар (наказателен удар); 

• Спиране на перспективна (обещаваща ) атака; 

• Използване на дързък, обиден или оскърбителен език или жестове; 

• Проява на дискриминация или расизъм; 

• Нарушаване на реда и сигурността в игрално или неигрално време; 

• Използване на забранени медикаменти от футболистите; 

• Нарушаване правните норми в Република България. 

3. По вид нарушенията са: 

• Персонални; 

• Клубни; 

• Нарушения за предупреждения; 

• Нарушения, водещи до лишаване от права за определен период ; 

• Нарушения, извършени в игрова обстановка; 

• Нарушения, извършени извън игрова обстановка по време на срещата; 

• Нарушения, извършени при спряла игра по време на срещата; 

• Нарушения, извършени извън игрово време (преди срещата, в почивката между 
полувремената и след срещата); 

• Нарушения, извършени извън игралното поле; 
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• Дискриминационни или расистки прояви. 

4. Установяване на нарушенията става с доклад на длъжностните лица. 

 
XXVI. Жалби и констатиране на нарушения 

 

1. Всеки считащ се за потърпевш от двата играещи в срещата отбора може да сезира 
Организатор дейности, който заедно с дисциплинарна комисия ще разгледа 
констатацията. Жалбата се подава и разглежда в рамките на 30 минути след мача. 

2. Дисциплинарните мерки, които могат да бъдат предприети спрямо клубовете, са 
предупреждение и изваждане от турнирната схема. 

 
 

XXVII. Дисциплинарни наказания за получен червен картон или по доклад 
 

1. Състезателят няма право да продължи да играе в този мач, както и да участва в 
следващия такъв. 

 

XXVIII. Дисциплинарни наказания за отбор 
 

1. Когато футболна среща е започнала и след това е прекратена по вина на единия 
отбор, се присъжда служебен резултат: пет гола се прибавят към актива на 
отбелязаните до прекратяването й голове от отбора, който няма вина за 
прекратяването. Отбелязаните голове от виновния отбор се анулират. 

2. Ако в дадена футболна среща се установи, че и в двата отбора е допусната 
нередност, резултатът от нея се анулира и се присъжда 0 (нула) точки и 0 (нула) 
голове и за двата отбора. Същата санкция се налага и в случаите, когато футболна 
среща не се проведе или не завърши по вина на двата участващи отбора. Виновните 
отбори нямат право да обжалват санкциите. 

3. При предварителен отказ на даден отбор от участие във футболна среща, на 
редовния отбор се присъжда служебен резултат 5:0. 

4. Отбор, неявил се или прекъснал по негова вина футболна среща от турнир, 
организиран по системата за отстраняване, се дисквалифицира служебно от по-
нататъшно участие. Същата санкция се налага и на отбор, участвал с нередовни 
състезатели. 

 

 
 

Всички неупоменати в този правилник казуси, ситуации и събития следва да се 
разрешават и тълкуват спрямо тълкованията на организаторите. 


