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Szanowni Państwo, 

Pierwotnie przełożone 136 Coroczne Ogólne Zgromadzenie w Doha odbyło się 13 czerwca 

2022. Zgromadzeniu przewodził Prezydent FIFA Gianni Infantino i uczestniczyli w nim delegaci 

z pięciu federacji wchodzących w skład IFAB, tj. FIFA, Szkocki ZPN, Angielski ZPN, Irlandzki ZPN 

oraz Walijski ZPN. 

Członkowie formalnie ratyfikowali proponowane zmiany w Przepisach, które były już 

zatwierdzone przez Zgromadzenie Dyrektorów IFAB, a które zostały opublikowane w okólniku 

nr 24 25 marca 2022  

https://downloads.theifab.com/downloads/circular-24?l=en 

Dodatkowa zmiana w Artykule 3 – Zawodnicy, umożliwiająca organizatorom rozgrywek 

zwiększenie maksymalnej liczby wyznaczonych zawodników rezerwowych od 12 do 15 – 

została również zatwierdzona. 

Pełna wersja Przepisów Gry (wersja angielska) jest już dostępna do pobrania i można uzyskać 

do niej bezpośredni dostęp przez stronę i aplikację IFAB: 

https://downloads.theifab.com/downloads/laws-of-the-game-2022-23?l=en 

Dodatkowo Członkowie Zgromadzenia otrzymali aktualizację wstępnych wyników testów, 

które odbywały się globalnie, a dotyczyły dodatkowej, stałej wymiany związanej ze 

wstrząśnieniem mózgu. Mimo, że w testach uczestniczyło ponad 140 organizatorów 

rozgrywek, Członkowie podtrzymali decyzję podjętą na Corocznym Zgromadzeniu 

Businessowym, żeby przedłużyć testy do sierpnia 2023, tak żeby zebrać wystarczające dane 

medyczne potrzebne do wyciągnięcia wiążących naukowych konkluzji. Tymczasowe wymiany 

związane ze wstrząśnięniem były przedmiotem ponownych rozważań. Jednakże Członkowie 

zgodzili się że należy kontynuować testy, w celu skoncentrowania się na permanentnym 

usunięciu któregokolwiek zawodnika z faktycznym lub potencjalnym wstrząśnieniem, aby 

upewnić się, że zawodnik nie bierze dalszego udziału w przedmiotowych zawodach. Zgodzono 

się, że dalsza edukacja jest wymagana, w ceku zapewnienie, że protokoły z testów są 

zastosowane prawidłowo. 

Co więcej, FIFA przekazała aktualizacje dotyczące innowacji, które umożliwiłyby większej 

liczbie organizatorów zawodów stosowanie technologii VAR – VAR Light, który był testowany 

w ponad 100 zawodach. Przekazano również informacje dotyczące pomyślnie 

https://downloads.theifab.com/downloads/circular-24?l=en
https://downloads.theifab.com/downloads/laws-of-the-game-2022-23?l=en


przeprowadzonych testów w celu wsparcia sędziów VAR w ocenie sytuacji związanych ze 

spalonym szybciej i trafniej (tzw. „półautomatyczna technologia spalonego”). 

Rozważany jest test również innego systemu, który mógłby zaoferować organizatorom 

rozgrywek z bardzo ograniczoną infrastrukturą i/lub budżetem wsparcie wideo dla sędziów. 

Więcej szczegółów zostanie przedstawionych w późniejszych etapach. 

Dyskutowano także nad innymi testami, takimi jak możliwość wyjaśniania niektórych decyzji 

sędziowskich podczas zawodów, potencjalnie sprawiedliwszy sposób obliczania czasu gry, 

wrzut. Podczas obrad omawiano również aktualizacje dotyczące trwających, ograniczonych 

testów dotyczących zmienionej koncepcji spalonego. 

Z niepokojem omawiano bardzo małych rozmiarów ochraniacze goleni, które stanowią 

minimalne zabezpieczenie. Członkowie pragną zachęcić organizatorów rozgrywek do 

rekomendowania, aby zawodnicy nosili odpowiedniej wielkości ochraniacze goleni, mimo, że 

ostatecznie jest to w gestii każdego zawodnika. 

Propozycje możliwych zmian w Przepisach oraz powiązanych procesów 

IFAB pozostaje zaangażowany w dalszy rozwoju piłki nożnej, co czasami oznacza 

przeprowadzanie testów obiecujących i możliwych zmian w Przepisach. Jednakże w celu 

uzyskania wiarygodnych wyników, takie testy muszą być przeprowadzane przy użyciu 

zaakceptowanych protokołów i wymagań, i pod odpowiednim nadzorem. W związku z tym, 

przypomina się wszystkim uczestnikom rozgrywek, że jakiekolwiek zastosowanie lub 

przeprowadzanie testów będących alternatywą dla Przepisów Gry musi być zaakceptowane 

przez IFAB. Organizatorzy zawodów nie mogą kontynuować stosowania/prowadzenia takich 

testów bez udziału IFAB/FIFA. Więcej informacji dotyczących procesu związanego z 

propozycją, która skutkowałaby zmianą Przepisów, zostanie wkrótce opublikowany. 

Przepisy Gry 2022/23 wchodzą w życie od 1 lipca 

Przepisy Gry 2022/23 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022. Organizatorzy rozgrywek, którzy 

rozpoczynają sezon przed tą datą mogą wprowadzać zmiany wcześniej lub opóźnić ich 

wprowadzenie, ale nie później niż do rozpoczęcia następnego sezonu. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

The IFAB 

(-) Lukas Brud 

 


