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SPA w FUTSALU

Art. XII 

Zawodnik musi zostać ukarany za niesportowe zachowanie jeżeli: 

• popełni przewinienie w taktycznym celu przeszkodzenia w 

prowadzeniu korzystnej akcji albo jej przerwania 

(stopping promising attack – SPA )
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• Przerwanie korzystnej akcji (SPA) karane jest 



Zawodnik popełnia przewinienie - SPA -
i sędzia zastosuje korzyść 

• Jeżeli akcja została jednak przerwana gdy sędzia oczekiwał na rozwinięcie 
akcji (piłka wyszła poza boisko, doszło do innego przewinienia) to sędzia 
powinien podyktować rzut wolny bezpośredni za faul (SPA) i ukarać 
winowajcą żółtą kartką za SPA. 
Zastrzeżenie: od faulu do wyjścia piłki poza boisko nie minęło więcej niż 
kilka sekund, a popełnienie przewinienia ma związek z wyjściem piłki poza 
boisko. Jeżeli czas był dłuższy sędzia ukarze winowajcę napomnieniem, ale 
nie podyktuje rzutu wolnego wznawiając grę zgodnie z przyczyną 
przerwania (aut, inny faul, etc.).
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Zawodnik popełnia przewinienie - SPA
I sędzia zastosuje korzyść

• Jeżeli przewinienie polega na zatrzymaniu rękoma zawodnika drużyny przeciwnej 
w celach taktycznych, odciąganiu go od piłki lub przeszkadzaniu mu w dojściu do 
niej i jest to zarazem przewinienie przerywające korzystną akcję (SPA) to sędzia 
winien ukarać winowajcą żółtą kartką niezależnie od tego jak zakończy się ta
akcja. Powodem napomnienia jest niesportowe zachowanie polegające na 
„zatrzymaniu, odciąganiu, przeszkadzaniu”). 
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Zawodnik popełnia przewinienie - SPA, 
i sędzia zastosuje korzyść

• Jeżeli przewinienie to LOR czyli „lack of respect” (w Przepisach Gry w Futsal
opisane „swoją postawą wykazuje brak należytego szacunku dla zawodów”
i jest to również SPA) to sędzia winien ukarać winowajcą żółtą kartką
niezależnie od tego jak zakończy się akcja.

• Za LOR uznać trzeba każde zachowanie zawodnika polegające na umyślnym
niedozwolonym zatrzymywaniu przeciwnika bez względu na środki, które
nie jest walką o piłkę, nierozważnym atakiem bądź atakiem na rywala
wykonanym z nadmierną siłą albo będącym poważnym, rażącym faulem.
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SPA A KORZYŚĆ W FUTSALU
Zawodnik popełnia przewinienie – SPA i sędzia

zastosuje korzyść

• Akcja toczy się nadal, ale utraciła cechę
„korzystności”. Jeżeli utrata korzystności ma
bezpośredni związek z faulem to w ciągu kilku
sekund sędzia powinien przerwać grę i wznowić ją
rzutem wolnym bezpośrednim i napomnieć
zawodnika.

• Jeżeli gry nie da się już przerwać, bo minęło więcej
niż kilka sekund od faulu to sędzia nie przerwie gry i
napomina winowajcę w najbliższej przerwie w grze.

• Powodem napomnień jest przerwanie KORZYSTNEJ
akcji, bo choć akcja toczy się nadal to przestała mieć
cechę korzystności.



• Kiedy zachodzi „utrata korzystności”?  
To - między innymi - sytuacje, gdy 

• zespół broniący dzięki faulowi zdołał osiągnąć swój cel, dla którego zawodnik
popełnił przewinienie czyli:

- zespół broniący zdołał ustawić skutecznie defensywę;

- zespół broniący zdołał wyrównać liczbę zawodników broniących i atakujących
lub uzyskać przewagę w liczbie broniących zawodników;

- w zespole broniącym lotny bramkarz powrócił w pole karne (lub pozycję
pozwalającą na skuteczną obronę bramki) lub doprowadził do wymiany
lotnego bramkarza na bramkarza (bez faulu nie zdołałby tego uczynić);

- faul pozbawił zespół atakujący przewagi, którą pozbawił go faul.
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SPA A KORZYŚĆ W 
FUTSALU

• Zawodnik popełnia przewinienie – SPA
• i sędzia zastosuje korzyść…

• …a korzystna akcja toczy się nadal lub kończy się
groźnym strzałem na bramkę. Sędzia nie udziela
napomnienia (żółta kartka), bo mimo faulu nie
doszło do przerwania korzystnej akcji. Napomnienie
może być udzielone tylko jeśli jest faul miał
charakter LOR lub sam faul kwalifikowałby się do
kary dyscyplinarnej (np. był nierozważny).



SPA A KORZYŚĆ W 
FUTSALU?

• Zawodnik popełnia przewinienie - SPA, 

• i sędzia zastosuje korzyść

• Akcja toczy się nadal, zespół realizując schemat
taktyczny i następuje zagranie „na pamięć” do
zawodnika, który został sfaulowany.

• Jeżeli sędzia jest przekonany, że zespół istotnie
realizuje schemat taktyczny z udziałem faulowanego
gracza, a faul ma bezpośredni związek z ostatecznym
niepowodzeniem akcji to nie przerwie gry (korzyść
została już zastosowana) ale napomina winowajcę w
najbliższej przerwie w grze.



SPA A KORZYŚĆ W 
FUTSALU?
1. SPA, korzyść i wyjście piłki  wyjście boiska

RZUT WOLNY BEZPOŚREDNI, NAPOMNIENIE

2. SPA (faul jako LOR) i korzyść:

• KORZYSTNA AKCJA TRWA: grać dalej i NAPOMNIENIE (w 
najbliższej przerwie w grze)

• AKCJA PRZERWANA:  RZUT WOLNY BEZPOŚREDNI i 
NAPOMNIENIE

3. SPA (zatrzymaniu rękoma zawodnika drużyny przeciwnej 
w celach taktycznych, odciąganiu go od piłki lub 
przeszkadzaniu mu w dojściu)

• KORZYSTNA AKCJA TRWA: grać dalej i NAPOMNIENIE (w 
najbliższej przerwie w grze

• AKCJA PRZERWANA:  RZUT WOLNY BEZPOŚREDNI i 
NAPOMNIENIE

4. SPA, korzyść (minęło kilka sekund) i akcja traci 
korzystność 

• Grać dalej i NAPOMNIENIE (w najbliższej przerwie w 
grze)



DOGSO w FUTSALU

Czyli 

Denying an Obvious Goal Scoring Opportunity

(pozbawienie realnej szansy zdobycia bramki)

potocznie 

przerwanie akcji 100% 

do zdobycia bramki
Prawidłowy opis: 

„...pozbawienie realnej szansy na zdobycie bramki ...”
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DOGSO w FUTSALU

Art. XII

Jeżeli zawodnik poprzez zatrzymanie przeciwnika pozbawia jego drużynę

bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki, musi zostać wykluczony z gry.

Jeżeli próbuje zapobiec utracie bramki lub próbuje pozbawić realnej szansy

na zdobycie bramki zagrywając piłkę rękoma w sytuacji gdy bramkarz nie

znajduje się wewnątrz pola karnego, jednakże próba ta jest nieudana –

napomnienie.

SPA W FUTSALU

LaczyNasPilka.pl



DOGSO A KORZYŚĆ W 
FUTSALU?

• Zawodnik popełnia przewinienie - DOGSO 
(ręką)

• sędzia zastosuje korzyść

Jeżeli po pozbawieniu drużyny przeciwnej
realnej szansy na zdobycie bramki sędzia
zastosuje korzyść, a bramka zostanie zdobyta
ale nie bezpośrednio (dobitka, dalszy ciąg tej
akcji), to pomimo że przeciwnik zagrał celowo
piłkę ręką - nie będzie on wykluczony z gry, lecz
jedynie napomniany.



DOGSO A KORZYŚĆ W 
FUTSALU?

• Zawodnik popełnia przewinienie – DOGSO 
(przewinienie inne niż zagranie piłki ręką), 

• sędzia zastosuje korzyść.

• Jeżeli faul pozbawił zawodnika (zespół) realnej
szansy na zdobycie bramki, ale akcja jest
kontynuowana i kończy się bramką – winowajca
musi być tylko napomniany (nieskuteczne DOGSO)



DOGSO A KORZYŚĆ W 
FUTSALU?

• 1. Pozbawienie realnej szansy, korzyść - bramka -
decyzja?

• NAPOMNIENIE

• 2. Pozbawienie realnej szansy, korzyść - nie ma bramki -
decyzja?

• WYKLUCZENIE

• 3. Pozbawienie realnej szansy, korzyść - bramkę zdobywa
współpartner w tej samej akcji (lub sam zawodnik w tej
samej akcji - decyzja?

• NAPOMNIENIE

• 4. Pozbawienie realnej szansy, korzyść – współpartner
(zawodnik) nie zdobywa bramki w tej samej akcji -
decyzja?

• WYKLUCZENIE



Efektywnej pracy!
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