
PRAVIDLO 16 – Kop od bránky (vysvetlenie) 
Zmeny v Pravidlách futbalu 2019-20 sa úspešne osvedčili, ako sme mohli vidieť na MS 
žien, Svetovom pohári FIFA U-20 a súťažiach konfederácií a národných asociácií. 
Zmeny v Pravidle 16 – Kop od bránky viedli k rýchlejšiemu a pozitívnemu reštartovaniu 
hry, ale existujú dve situácie, ktoré vyvolali otázky z celého futbalového sveta, ktoré 
by sa mali vyjasniť. 

 

1. Brankár zdvihnutím lopty nohou túto prihráva jeho spoluhráčovi na 
hlavu/prsia a táto je následne vrátená brankárovi. 
 

Je veľa diskusií o tom, či je pri kope od bránky povolené zdvihnúť (prihrať) loptu 
spoluhráčovi na hlavu alebo prsia a ten ju týmto spôsobom vráti brankárovi, aby ju 
mohol chytiť do rúk a potom ju odohrať do hry. Názor technických a rozhodcovských 
expertov na to, či je toto v zmysle „ducha“ hry, je rozdielny a preto budú tieto záležitosti 
prediskutované Technickou subkomisiou IFAB. Dovtedy nie je tento spôsob hry 
dovolený, ale nebude ani trestaný. Ak dôjde k tomuto spôsobu znovu 
nadviazania na hru (jej reštartovaniu), rozhodca nechá kop od bránky 
opakovať, bez akejkoľvek disciplinárnej sankcie. 
 
2. Hráč súperovho družstva sa nachádza vo vnútri pokutového územia 

v čase, keď je kop od bránky vykonávaný. 

Pravidlo 16 vyžaduje, aby v čase, keď sa vykonáva kop od bránky, boli všetci hráči 
súperovho družstva mimo pokutového územia. Ak hráč súperovho družstva 
zostane v pokutovom území alebo do neho vstúpi pred tým, ako je kop od 
bránky vykonaný a zahrá s loptou, napáda súpera v súboji o loptu alebo sa 
lopty dotkne, kop od bránky sa opakuje. 

Avšak v zmysle Pravidla 16 je možné vykonať voľný kop „rýchlo“, princípy sú uvedené 
v Pravidle 13 – Voľné kopy, 3. Priestupky a sankcie. Ak sa ktorýkoľvek hráč súpera 
nachádza vo vnútri pokutového územia, pretože nemal čas ho opustiť, 
rozhodca v takomto prípade nechá pokračovať v hre. 

Z praktického hľadiska to znamená, že rozhodcovia by mali manažovať vykonanie kopu 
od bránky a voľných kopov zahrávaných brániacim družstvom z vlastného pokutového 
územia rovnakým spôsobom, ako manažujú voľné kopy. 

• Pokiaľ nie je voľný kop vykonávaný rýchlo, je vyžadované, aby hráči súperovho 
družstva boli a zostali mimo pokutového územia, pokiaľ sa kop vykonáva. 

• Ak je kop vykonávaný rýchlo a súper skutočne nemal čas opustiť pokutové 
územie, tento nesmie prekážať alebo ovplyvňovať vykonanie kopu, ale smie 
zastaviť (zachytiť) loptu, ak je v hre. Toto je dovolené, pretože brániace 
družstvo, sa týmto „rýchlym“ vykonaním voľného kopu pokúsilo získať výhodu 
a ak sa pri jeho vykonaní dopustí chyby, Pravidlá futbalu by ho nemali v takomto 
prípade chrániť. 



• Hráči, ktorí úmyselne zostanú vo vnútri alebo vstúpia do pokutového územia pred 
vykonaním voľného kopu by nemali z toho získať neférovú výhodu, aj keď je 
voľný kop vykonaný rýchlo. 

Ak sa hráč súperovho družstva dopustí priestupku (pri situácii popísanej vyššie), kop 
od bránky sa opakuje a žiadna disciplinárna sankcia sa neudeľuje okrem prípadu, ak  
sa jedná o opakovaný priestupok (sústavné priestupky). 

Rozhodcovia sú inštruovaní, že rovnako ako aplikujú zručnosti (techniku) pri 
manažovaní predpísanej vzdialenosti 9,15 m pri voľných kopoch, mali by to aplikovať 
aj pri manažovaní kopu od bránky a voľných kopoch zahrávaných brániacim družstvom 
z vlastného pokutového územia. 

Dúfame, že tieto objasnenia budú nápomocné pri aplikácii Pravidla 16 a chceli by sme 
požiadať, aby boli prediskutované s vašimi rozhodcami, účastníkmi stretnutí ako aj 
médiami. 

Ak sú požadované akékoľvek objasnenia, k dispozícii je email technického riaditeľa 
IFAB: David.Elleray@theifab.com 
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