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Rozpoczęcie gry:
- Wszyscy zawodnicy zajmują miejsca na własnej połowie boiska.
- Zawodnicy drużyny nie wykonującej rozpoczęcia gry znajdują się w odległości co najmniej 3 metry
od piłki, aż do chwili, gdy ta znajdzie się w grze.
- Z rozpoczęcia gry bramka nie może być zdobyta bezpośrednio.
Rzuty wolne:
-Wszyscy przeciwnicy muszą pozostać w odległości, co najmniej 5 metrów od piłki
zanim będzie w grze. Kiedy drużyna broniąca wykonuje rzut wolny z własnego pola karnego, wszyscy
przeciwnicy muszą się znajdować poza polem karnym i w odległości minimum 5 metrów od piłki.
-Rzut wolny pośredni przyznany drużynie atakującej w polu karnym drużyny przeciwnej jest wykonany
z linii pola karnego z punktu najbliższego miejscu, gdzie przewinienie było popełnione.
Jeżeli wykonanie rzutu wolnego trwa dłużej niż 4 sekundy to:
-należy przyznać drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni.
Jeżeli na prośbę wykonawcy rzutu wolnego lub z własnej inicjatywy sędzia zarządzi wznowienie gry
gwizdkiem, a rzut wolny zostanie wykonany przed sygnałem sędziego, to rzut wolny należy powtórzyć,
a winnego zawodnika napomnieć.
Rzut z autu:
-Wszyscy przeciwnicy muszą znajdować się przynajmniej 5 metrów od miejsca wykonania rzutu.
Wykonanie:
-piłka ustawiona nieruchomo na linii bocznej lub poza boiskiem w pobliżu miejsca gdzie piłka
przekroczyła linię boczną maksymalnie 0,5m od tego miejsca,
- wykonawca rzutu musi go wykonać w czasie nie dłuższym niż 4 sekundy od chwili ustawienia piłki.
Rzut z autu powtarza zawodnik drużyny przeciwnej, gdy:
- zostanie wykonany nieprawidłowo,
- zostanie wykonany z innego miejsca niż tego, gdzie piłka przekroczyła linię boczną,
- nie jest wykonany w ciągu 4 sekund od chwili ustawienia piłki.
Rzut z rogu:
-Wszyscy przeciwnicy muszą znajdować się przynajmniej 5 metrów od miejsca wykonania rzutu.
Wykonanie
-piłka ustawiona nieruchomo w narożniku boiska lub maksymalnie 30cm od niego,
-wykonawca rzutu musi go wykonać w czasie nie dłuższym niż 4 sekundy od chwili ustawienia piłki,
-jeżeli rzut z rogu nie zostanie wykonany w ciągu 4 sekund zarządza się rzut od bramki, który wykona
drużyna przeciwna

Rzut od bramki:
Rzut od bramki jest sposobem wznowienia gry.
Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z rzutu od bramki.
Wykonanie:
- piłka zostaje wyrzucona rękoma przez bramkarza poza własne pole karne z dowolnego miejsca tego
pola karnego,
- zawodnicy drużyny przeciwnej pozostają poza polem karnym do momentu wprowadzenia piłki do gry.
Jeżeli piłka nie jest bezpośrednio wyrzucona poza pole karne:
- rzut od bramki należy powtórzyć, ale z zastrzeżeniem, że czas 4 sekund na jego wykonanie nie kasuje
się i jest kontynuowany od momentu powstania możliwości do jego ponownego wykonania przez
bramkarza.
Jeżeli bramkarz nie wykona rzutu od bramki, w ciągu 4 sekund od momentu powstania możliwości do
jego wykonania:
- drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z linii pola karnego najbliżej miejsca
przewinienia.
Jeżeli rzut od bramki został wykonany, gdy wewnątrz pola karnego znajdował się zawodnik drużyny
atakującej:
-zarządza się powtórzenie rzutu od bramki jeżeli zawodnik drużyny atakującej dotknął piłki, ponadto
zawodnik ten zostanie napomniany jeżeli będąc w polu karnym swym zachowaniem będzie celowo
przeszkadzał bramkarzowi w jego prawidłowym wykonaniu
Zachowanie odległości 5 metrów przy rzutach z autu, rzutach rożnych, rzutach wolnych leży
w interesie zawodników drużyny, przeciw której zarządzono dany rzut.
Zawodnik wykonujący rzut wolny, rożny lub z autu ma 4 sekundy czasu na jego wykonanie przy
założeniu, że zawodnicy drużyny broniącej przez ten czas pozostają w odległości 5 metrów od piłki.
Jeżeli w ciągu 4 sekund rzut wolny, rożny lub z autu nie zostanie wykonany z powodu braku
zachowania wymaganej odległości, gra zostanie wstrzymana, popełniający przewinienie zawodnik
zostanie napomniany, zaś procedura wykonania rzutu rozpocznie się ponownie na sygnał sędziego.
Istnieje możliwość wykonania rzutu z autu, rzutu wolnego, rzutu z rogu przy braku zachowania
wymaganej odległości zawodnika drużyny przeciwnej tj. „szybkie rozegranie”. Jednak jeśli zawodnik
drużyny, przeciw której zarządzony został jeden z w/w rzutów, znajdując się w odległości mniejszej niż
5 metrów swym świadomym działaniem (np. ruch nogi do piłki) przeszkodzi w szybkim rozegraniu
i korzyść z takiego rozegrania nie zostanie przez to odniesiona, gra zostanie przerwana, przeszkadzający
w szybkim rozegraniu zawodnik zostanie napomniany a rzut ten będzie wykonany ponownie na
gwizdek sędziego.
Idealną byłaby sytuacja gdyby wszyscy zawodnicy drużyny, przeciw której podyktowany został rzut
wolny, z autu lub rożny pozostawali w odległości co najmniej 5 metrów od piłki już w momencie jej
ustawienia przez zawodnika drużyny wykonującej rzut.
Zawodnik zostanie napomniany także jeżeli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień:
- krytykuje decyzje podjęte sędziego
- uporczywie narusza przepisy gry
- opóźnia wznowienie gry
- narusza procedurę zmian
Jeżeli w drużynie w wyniku wykluczeń lub kontuzji zawodników pozostaje na boisku
mniej niż 3 zawodników gra zostanie zakończona.

Zawodnik wykluczony z meczu (czerwona kartka) nie może powrócić do gry w tym samym meczu
ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych ani przebywać w sąsiedztwie pola gry.
Zawodnik ukarany karą minutową (2 lub 5 minut) lub inny zawodnik rezerwowy może wejść do gry po
upływie nałożonej kary minutowej, o ile wcześniej jego drużyna nie straciła bramki i o ile otrzymał na
to zgodę sędziego.
W przypadku:
-jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 4 i zespół grający z większą liczbą zawodników zdobywa bramkę,
to drużyna grająca 4 zawodnikami może uzupełnić skład,
-jeżeli obie drużyny mają po 4 lub 3 zawodników i pada bramka, to drużyny pozostają z tą samą liczbą
zawodników,
-jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 3 lub 4 przeciwko 3 i zespół grający z większą liczbą zawodników
zdobywa bramkę, to drużyna grająca 3 zawodnikami może uzupełnić skład tylko o jednego zawodnika,
-jeżeli obie drużyny mają po 3 zawodników i pada bramka, to drużyny pozostają z tą samą liczbą
zawodników,
-jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę, kontynuuje grę z tą samą liczbą zawodników.

