Piłka nożna od PLAYMOBIL 1 x 1
Pole gry:

Czas
trwania:

Boisko piłki nożnej składa się
z pola z dwoma bramkami, na
którym wyraźnie zaznaczone są
linie końcowe i boczne, linia
bramkowa, pole karne oraz
pole bramkowe.
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Mecz rozgrywany jest w
ciągu 90 minut. Czas gry
jest podzielony na dwie
połowy po 45 minut
z 15 minutową przerwą.
Po przerwie drużyny
zamieniają się stronami.

Sędziowie:

Gra rozgrywana jest
pomiędzy dwoma
drużynami, które
składają się z 10 piłkarzy
oraz bramkarza.

Mecz prowadzony
jest przez sędziego
głównego oraz dwóch
sędziów asystentów.

Faul:
dozwolone, jeśli gracz zagrywa
piłkę w przeciwnym razie jest to
faul. Jeśli faul ma miejsce poza
polem karnym poszkodowana

Zabronione jest przytrzymanie,
popchnięcie, wsparcie się na
innym zawodniku, jak także
podnoszenie nogi na wysokość
jego głowy, ponieważ mogłoby
to spowodować obrażenia.
Odbicie się jest tylko wtedy

drużyna wznawia grę rzutem
wolnym, a tym samym zostaje
w posiadaniu piłki.

Sposób gry:
Piłkę w trakcie gry można uderzać
nogą, głową i przyjmować na klatkę
piersiową. Nie wolno zagrywać jej
rękami lub ramionami. Zakaz ten
nie dotyczy bramkarza
zagrywającego piłkę znajdującą się
w obrębie własnego pola karnego.

Wrzut:
Jeśli piłka po uderzeniu,
podaniu lub odbiciu przekroczy
całym obwodem linię boczną,
sędzia wskazuje wrzut.
Wznowienie gry następuje przez wrzut
piłki rękoma znad głowy.

Rzut karny:
Jeśli zawodnik zostanie sfaulowany w obrębie pola karnego
przeciwnika, sędzia dyktuje rzut karny. Wykonywany jest on przez
jednego z piłkarzy poszkodowanej drużyny z odległości 11 metrów
od bramki. W czasie wykonywania rzutu karnego wszyscy inni
gracze muszą opuścić pole karne. Jedynie bramkarz może
zapobiec utracie bramki. Ekscytujący pojedynek!

Pozycja spalona:
The offside rule prevents a player from standing alone in front of the
opposing goal and waiting for a pass. If a player receives a pass while in
between the last fielder and the goalkeeper of the opposing team, the
referee whistles 'offside'. Players must always be careful not to be offside
when attempting to score a goal.

Koniec meczu:
Po upływie 90 minut zakończenie gry jest odgwizdywane
przez sędziego. W przypadku remisu na turniejach
międzynarodowych, sędzia może przedłużyć mecz o
określony przez niego czas. Po ostatecznym gwizdku
wszyscy gracze podają sobie ręce i dziękują za uczciwą grę.

Teraz jesteś świetnie przygotowany na następny mecz.
www.playmobil.com

