
 

 

Artykuł 11 – Spalony 

Przyjmuje się następujące definicje pojęć użytych przez International Board w 

Przepisach Gry 2016/17 do stosowania we wszystkich rozgrywkach 

prowadzonych przez PZPN i wojewódzkie ZPN: 

Atakowanie przeciwnika w walce o piłkę  

1. Ocenia się, czy miało ono miejsce w momencie zagrania lub usiłowania 

zagrania piłki przez zawodnika drużyny broniącej.  

2. Jeżeli zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej znajduje się za 

przeciwnikiem zagrywającym lub usiłującym zagrać piłkę, może być 

uznany za spalonego z tytułu „atakowania przeciwnika w walce o piłkę” 

tylko wtedy, gdy dochodzi do kontaktu fizycznego między nimi lub gdy 

ogranicza on ruchy przeciwnika zagrywającego piłkę. 

3. Również „przeszkadzanie w poruszaniu się przeciwnikowi”, w 

rozumieniu Art. 12 Przepisów Gry, jest „atakowaniem przeciwnika w 

walce o piłkę” w rozumieniu Art. 11 Przepisów Gry 

4. Zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej atakujący w rozumieniu 

postanowień Art. 11 przeciwnika, nie może być uznany za walczącego z 

nim o piłkę, jeżeli nie mają oni możliwości jej zagrania – np. przelatuje 

ona nad ich głowami na wysokości uniemożliwiającej jej zagranie. 

 

Odbicie się piłki od przeciwnika 

1. Ma ono miejsce, kiedy piłka jest kopnięta w kierunku przeciwnika, który 

nie jest wstanie w jakikolwiek sposób zareagować na to kopnięcie.  

2. Nie ma znaczenia kierunek, w jakim będzie poruszać się piłka po odbiciu 

się od przeciwnika. 

 

Rykoszet od przeciwnika 

1. Ma on miejsce, kiedy piłka jest kopnięta w kierunku przeciwnika, który 

działając intuicyjnie, nie ma czasu na ruch w jej kierunku, ale nie 

wykonując ruchu całym ciałem, próbuje ją zagrać nogą, głową, lub 

tułowiem. 

 

Rozmyślne zagranie 

1. Poza oczywiście rozmyślnymi zagraniami, ma ono miejsce zawsze wtedy, 

kiedy zawodnik drużyny broniącej wykonuje ruch w kierunku piłki całym 



 

 

ciałem i zagrywa ją dowolną jego częścią: nogą, głową, klatką piersiową 

itp.  

2. Jakość zagrania ani jego kierunek nie mają znaczenia dla uznania, że 

piłka została rozmyślnie zagrana. Wystarczy dostrzegalne dotknięcie 

piłki. 

 

Należy ponadto zauważyć, że do Przepisów Gry 2016/17 włączono, znajdujące 

się wcześniej jedynie w Okólniku nr 2, definicje zachowań zawodnika 

przebywającego na pozycji spalonej w momencie, gdy piłka zostaje zagrana lub 

dotknięta przez współpartnera, stanowiących bycie aktywnym w grze poprzez 

przeszkadzanie przeciwnikowi, tj.  

- ewidentna próba zagrania piłki, która znajduje się blisko niego i próba ta 

ma wpływ na przeciwnika, 

- wykonywanie ewidentnych działań, które jednoznacznie wpływają na 

możliwość zagrania piłki przez przeciwnika. 

Za nadal przydatne można zatem uznać, zamieszczone poniżej, wskazówki, 

które zawarte były we wspomnianym Okólniku: 

 „ewidentnie próbuje” – słowa zostały dobrane tak, aby uniknąć 

sytuacji, w której zawodnik biegnie w kierunku piłki z dużej 

odległości i zostaje za to ukarany z tytułu spalonego (chyba, że 

znajdzie się blisko piłki), 

 „blisko” – określenie to jest ważne, żeby zawodnik nie został ukarany 

z tytułu spalonego, jeżeli piłka ewidentnie przelatuje ponad jego głową 

lub przed nim, 

 „wpływ” - odnosi się do możliwości (lub zdolności) zagrania piłki 

przez przeciwnika i obejmuje sytuacje, w których ruch przeciwnika w 

celu zagrania piłki jest opóźniony, ograniczony lub uniemożliwiony 

przez zawodnika przebywającego na spalonym.  


