ZMĚNY V PRAVIDLECH FOTBALU PLATNÉ OD SEZÓNY 2019
V přehledu jsou uvedeny jen změny mající vliv na běžnou hru. Uvedeny nejsou změny, které na hru
mají vliv nepatrný až nulový, případně je pro jejich postřehnutí nutná naprosto precizní znalost pravidel.
Všechny změny se promítnou do zkompletovaných českých pravidel fotbalu 2019, jejichž vydání se
plánuje na únor.
1
Play clock pro potvrzení bude 40 sekund
Mezi touchdownem a potvrzením bude platit podobný režim jako mezi třetím a čtvrtým downem, tzn.
skórující tým bude mít od skončení touchdownové akce 40 sekund na rozehrání potvrzení.
2
Play clock po kickoffu bude 40 sekund
Dosud platí, že kdykoliv dojde ve hře k turnoveru, resp. akci s returnem, tak pro následující akci platí
play clock 25 sekund od signálu refereeho. Nově bude platit 40sekundový play clock, který se spustí s
koncem kickoffové akce. Změna má urychlit výměnu hráčů po kickoffu.
Pozn.: Pokud kickoff získá dovoleným způsobem kopající tým, tak bude play clock i nadále 25 sekund.
3
Změna postupu při upísknutí rozhodčího při puntu
Dosud není při upísknutí rozhodčího během letícího puntu, který ještě nedopadl na zem, jiné možnosti
než opakování akce. Nyní se akce vyhodnotí tak, že přijímající tým bude rozehrávat následující akce v
místě, kde punt spadne na zem (nebo se ho někdo dotkne).
4
Změna v posuzování bloků pod pasem útoku
Bloky pod pasem jsou v posledních letech evergreenem mezi změnami a vesměs se jde stále směrem
k úplné eliminaci bloků pod pasem. Podstatné novinky jsou letos dvě a sice:
- Útok nesmí (nijak) blokovat pod pasem dál než 5 yardů před line of scrimmage.
- Ze strany mohou ihned po snapu pod pasem blokovat už jen linemani. Dosud to bylo povoleno i RB (a
QB), kteří po změně pod pasem mohou blokovat stále, nicméně pouze přímo zepředu.
5
Změna v posuzování skoku plavmo (leapingu) při field goalu
V tomto případě jde u mírné uvolnění pravidla. Nyní je zakázáno pokoušet se blokovat field goal (nebo
potvrzení) skokem plavmo přes neutrální zónu a to bez ohledu na to, jak takový skok dopadne nebo
může dopadnout, jinými slovy, je jedno, jestli blokující hráč skáče přes někoho nebo dírou, zakázaný je
skok jako takový. Nově se zákaz týká pouze skoků přes soupeře. Pravidlo se tedy víceméně vrací tam,
kde bylo před několika lety.
6
Nefér taktika
Nepsané pravidlo (nicméně postup byl uveden v mechanice rozhodčích, na kterou pravidla odkazují) o
jednom typu nefér taktiky se stalo pravidlem psaným. Jde o taktiku, kdy se útok chová (neobvyklá gesta,
pohyby, slovní vyjádření) tak, že u soupeře vyvolá dojem, že se „něco pokazilo“ a rozehrání akce je
třeba odložit. Typickou akcí z této kategorie je případ, kdy QB náhle a naoko zmateně začne
komunikovat se svojí sideline (začne třeba třeba počet zbývajících timeoutů) a zatímco na sebe upoutá
pozornost obrany, tak snapper rozehraje na running backa.
7
Penalizace personal faulu během úspěšné fieldgoalové akce
Dosud platil odlišný postup při penalizaci personal faulů (a nesportovního chování) při úspěšném pokusu
o field goal a při úspěšném potvrzení. Zatímco při personal faulu obrany při úspěšném potvrzení si útok
mohl nechat bod a 15yardovou penalizaci odměřit na kickoff, tak při stejném provinění při field goalu si
útok musel vybrat – buď tři body, nebo 15yardová penalizace (a pokračování v drivu dalším prvním
downem). Je sice otázkou, jak dalece je to za standardních podmínek výhodná strategie, nicméně nově
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bude mít útok kromě možnosti posunout se o 15 yardů a hrát první down i možnost ukončit drive, vzít 3
body a vykopávat z půlky hřiště místo standardních 35 yardů.
8
Lze vyloučit i trenéry
Pro české soutěže se nic nemění, lokální úprava toto umožňovala i dříve, nyní se stejný princip objevuje
i v globálních pravidlech, která dosud vyloučení ne-hráčů explicitně neumožňovala.
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