PRAVIDLO II.
LOPTA
Lopta musí byť guľatá a jej vonkajší obal musí byť z kože alebo z iného schváleného
materiálu. Pri jej výrobe sa nesmie použiť taký materiál, ktorý by mohol byť pre hráčov
nebezpečný. Obvod lopty nesmie byť väčší ako 70 cm a menší ako 68 cm. Hmotnosť lopty
na začiatku stretnutia nesmie byť väčšia ako 450 g a menšia ako 410 g. Vnútorný tlak
lopty musí zodpovedať 0,6 - 1,1 atmosféry (čo zodpovedá 600 -1100 g/cm2). Lopta sa
môže počas hry vymeniť len so súhlasom rozhodcu.
ROZHODNUTIE MEDZINÁRODNÉHO VÝBORU
1. Lopta, ktorá sa používa v stretnutí, sa pokladá za majetok zväzu alebo klubu, na ktorého ihrisku
sa stretnutie koná. Po skončení stretnutia sa musí vrátiť rozhodcovi.
2. Medzinárodný výbor pre pravidlá občas zverejňuje, ktoré materiály možno pokladať za vhodné
na obal lopty. O vhodnosti materiálu rozhoduje výlučne Medzinárodný výbor.
3. Medzinárodný výbor stanovil prepočet hmotností uvedených v pravidlách takto:
14 - 16 uncí = 410 - 450 gramov.
4. V súťažných stretnutiach, ktoré riadia FIFA alebo konfederácie, sa môžu používať na hru
len futbalové lopty, ktoré majú jedno z nasledujúcich označení:
a) FIFA APPROVED
b) FIFA INSPECTED
c) International Matchball Standards
Ak je lopta takto označená, znamená to, že bola otestovaná a spĺňa minimálne technické
požiadavky podľa pravidla II pre každú kategóriu
(FIFA APPROVED, FIFA INSPECTED a International Matchball Standards, pričom technické
kritériá kategórie International Matchball Standards sa zhodujú s kategóriou FIFA INSPECTED).
Ďalšie kritériá, špecifické pre každú kategóriu, musia byť schválené Medzinárodným výborom
pre pravidlá. Organizácie, ktoré budú vykonávať testovanie, vyberie FIFA. Vo všetkých ostatných
súťažiach musí lopta vyhovovať požiadavkám podľa pravidla II. Národné zväzy môžu vyžadovať,
aby sa používali len také lopty, ktoré majú jedno z horeuvedených označení.
5. Ak lopta v hre praskne alebo zmäkne, rozhodca hru preruší. Po výmene lopty nadviaže na hru
rozhodcovskou loptou na mieste, kde sa pôvodná lopta stala nespôsobilou na hru. Ak bola lopta
v okamihu prerušenia hry v bránkovom území, nechá ju rozhodca padnúť na zem na čiare
bránkového územia, ktorá prebieha rovnobežne s bránkovou čiarou v mieste, najbližšom
k tomu, kde sa nachádzala lopta v okamihu prerušenia hry.
6. Ak sa lopta stane nespôsobilou na hru v čase, keď je hra prerušená (a má nasledovať výkop,
kop od brány, kop z rohu, voľný kop, pokutový kop, vhadzovanie lopty), lopta sa vymení.
V hre sa pokračuje spôsobom, ktorý vyplýva z prerušenia hry.

ROZHODNUTIE SFZ
1. V stretnutiach I. a II. ligy dospelých a Slovenského pohára musia lopty vyhovovať požiadavkám,
ktoré sú uvedené v článku č. 4 Rozhodnutia Medzinárodného výboru, t.j. musia mať jedno
z troch uvedených označení.
2. V stretnutiach žiackych celkov je dovolené hrať s loptou, ktorej obvod je 64 až 68 cm
a hmotnosť pred začiatkom stretnutia 360 až 400 g. V stretnutiach ženského futbalu
sa hrá s loptou o obvode 62 - 66 cm a hmotnosti 340 - 390 g.
Výklad k pravidlu II
1. Usporiadajúci klub je povinný pripraviť na stretnutie najmenej dve lopty, ktoré musia zodpovedať
ustanoveniam tohto pravidla. Počet náhradných lôpt pre súťažné stretnutie stanoví riadiaci zväz.

2. Pred začiatkom stretnutia sa rozhodca v kabíne pre rozhodcu presvedčí, či lopta i náhradné lopty,
pripravené na stretnutie, majú tvar, obal, hmotnosť i rozmery, ktoré zodpovedajú ustanoveniam
pravidla. Ak nie je po ruke prístroj na meranie tlaku, rozhodca sa podľa vlastného uváženia
presvedčí o tom, či sú lopty správne nahustené. Obvodu lopty 70 cm zodpovedá
priemer 22,1 cm, obvodu lopty 68 cm priemer 21,6 cm a obvodu 64 cm priemer 20,4 cm.
3. Lopta, ktorú rozhodca uznal za spôsobilú na hru, zostáva do konca stretnutia, teda i v polčasovej
prestávke, pod jeho dohľadom. Náhradné lopty majú byť počas stretnutia uložené pri tej stredovej
zástavke prípadne za tou časťou stredovej čiary, ktorá je bližšie k hráčskym lavičkám.
4. Predpísaná hmotnosť lopty platí pre začiatok stretnutia. V sychravom alebo daždivom počasí,
na mokrej, či blatistej hracej ploche, kedy je predpoklad, že hmotnosť lopty sa v priebehu
stretnutia zvýši, o jej spôsobilosti rozhoduje jedine rozhodca.
5. V stretnutiach, ktoré sa hrajú pri umelom osvetlení, prípadne ich vysiela televízia, je dovolené
používať loptu, s tenkou vrstvou kontrastného náteru.
6. O spôsobilosti lopty a o tom, kedy ju možno v priebehu stretnutia vymeniť, rozhoduje
jedine rozhodca.
7. Ak v priebehu stretnutia rozhodca zistí, že sa lopta stala nespôsobilou na hru alebo nebezpečnou
pre hráčov, požiada kapitána usporiadajúceho klubu o náhradnú loptu, zodpovedajúcu
ustanoveniam tohto pravidla.
8. Na základe upozornenia kapitána družstva je rozhodca povinný prezrieť loptu. Ak zistí chybu,
požiada o náhradnú loptu (pozri bod 7).
9. Usporiadajúci klub musí na pokyn rozhodcu dodať náhradnú loptu ihneď. Ak sa tak nestane,
rozhodca stanoví primeraný čas. Ak nie je náhradná lopta k dispozícii ani po uplynutí
stanoveného času, rozhodca stretnutie predčasne skončí a uvedie to v zápise o stretnutí.
10.Ak sa stane nespôsobilou na hru alebo ak praskne lopta:
a) v priebehu stretnutia na hracej ploche a pritom nebolo porušené iné pravidlo. Rozhodca hru
preruší. Po výmene lopty nadviaže na hru rozhodcovskou loptou na mieste, kde praskla,
pokiaľ pravidlá nestanovujú inak,
b) smerujúca na bránu v normálnom hracom čase prv, ako úplne prejde za bránkovú čiaru
do priestoru brány. Rozhodca hru preruší. Gól neuzná a na hru nadviaže rozhodcovskou loptou
na mieste, kde lopta praskla, pokiaľ pravidlá nestanovujú inak,
c) v čase, keď je mimo hry. Po výmene lopty sa pokračuje v hre spôsobom, zodpovedajúcim
dôvodu prerušenia hry,
d) v hre po náraze na bránkovú žrď alebo brvno. Rozhodca hru preruší a po výmene lopty
nadviaže na hru rozhodcovskou loptou na čiare bránkového územia, ktorá je najbližšie k miestu,
kde praskla.
e) v hre, po náraze na bránkovú žrď alebo brvno, priamo po vykonaní ktoréhokoľvek kopu
v normálnom hracom čase, prípadne po správnom vhodení nárazom o zem. Rozhodca hru
preruší a po výmene lopty nadviaže na hru rozhodcovskou loptou na mieste, kde lopta praskla,
pokiaľ pravidlá nestanovujú inak,
f) v hre, po náraze na bránkovú žrď alebo brvno, priamo po vykonaní pokutového kopu, keď
rozhodca predĺžil hrací čas, aby sa pokutový kop mohol vykonať či opakovať. Rozhodca ihneď
polčas alebo stretnutie skončí.
11.Ak sa v čase, keď je lopta v hre, ocitnú na hracej ploche dve lopty a priebeh stretnutia sa tým
ovplyvní, rozhodca hru preruší. Po odstránení druhej lopty z hracej plochy rozhodca nadviaže
na hru rozhodcovskou loptou na mieste, kde bola lopta pôvodná lopta v okamihu prerušenia hry,
pokiaľ pravidlá nestanovujú inak.

