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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 
       
НОВИ ПРАВИЛА И ПРОМЕНИ В  ПРАВИЛНИКА НА ФИНА И ЛЕН 
 

№ на 
промененото  

правило 
FINA/LEN 

Ново 
правило 

Текст 

5.6  Смяна на играч може да се извършва по време на игра независимо 
по кое място между гол линията и средата на терена. 

• Коментар: На този етап това правило не е прието  от ЛЕН и няма 
да се прилага. 

10.1  Таблото ще показва оставащото време за изгонения играч, както и 
сигнал за влизането му в играта. Това табло ще бъде поставено в 6 
метровата зона на защитаващия се отбор. 

• Коментар: На този етап не е прието  от ЛЕН и няма да се 
прилага. 

11.1  Почивката между 2-ра и 3-та част ще бъде 3 минути  
12.1  Разрешава се взимането на 2 почивки по 1 минута за целия мач. Същите 

могат да бъдат взето в част. 
14.2  Разрешава се вратаря да преминава средната линия както и да играе с 

топката. 
• Коментар: Вратаря може да създава числено превъзходство пред 

противниковата врата. 
14.3  След фал извън 6-та метровата зона играча има право да стреля, да 

направи финт(да се придвижва с топката  ръка) и да стреля, както и да 
плува с топката и след това да стреля. 

17.2  След изпълнение на корнер или тъч играча може директно да стреля във 
вратата, да плува с топката и да стреля без да подава на друг играч.  

• Коментар : Не е нужно да се прави пас и ре-пас с друг 
съотборник. 

19.1  Фал се изпълнява от мястото, на което се намира топката, а не от 
мястото където е извършено нарушението 

20.15  След корнер, изгонен или топка попаднала в атакуващия отбор след 
шут, времето което атакуващия отбор може да притежава не е 30 
секунди, а 20 секунди. 

   
 Ново Линията на 5 метровата зона се мести на 6 метра(6 метрова зона) 

• Коментар: Изпълнението на 5 метровия наказателни удар/дузпа 
не се променя. 

 Ново Преченето на играч от зад, когато той владее топката в 6 метровата зона 
или се подготвя за стрелба се наказва с дузпа. Изключение се прави за 
защитник, които може да овладее топката без фал. 

• Коментар: Сложен казус за съдиите. Времето ще покаже. 
 Ново Всеки отбор ще притежава устройство, което му позволява да поиска 

тайм аут. 
 Ново Въвежда се система за видеонаблюдение при отбелязване на гол, за 

проследяване и наказание за груба игра, както и за екстремни грубости, 
които са се случили по време на мача и не са били санкционирани 

  


