Изменения за

играчи до 19 год.
Стандартен пакет изменения, подходящи за играчи до 19 год.

До 19 год.

Изменения

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
(f)

ФОРМИРАНЕ НА ОТСЪДЕНА СХВАТКА
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.
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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
(j)

(k)

ОТСЪДЕНА СХВАТКА - ОБЩИ ОГРАНИЧЕНИЯ
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
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.
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