
       
  TARPTAUTINĖS PLIAŽO REGBIO TAISYKLĖS  

 

1. Taisyklė: Aikštė 

1.1 Paviršius privalo būti smėlis ant kurio būtų saugu žaisti. 

1.2 Aikštelės išmatavimai: 

Žaidimo aikštelės ilgis: 31 metras, plotis: 25 metrai, įskaitinio ploto ilgis 3 metrai, plotis 25 metrai. 

Aikštelės ilgio ir pločio paklaida gali būti 1 metras. Turnyro organizatoriai nustato tikslų aikštelės dydį. 

1.3 Aikštelės žymėjimas: 

Žaidimo aikštelės žymėjimas tūri būti iš juostos arba virvės.  

1.4 Pretenzijos dėl aikštės: 

(a) Jei kažkuri komanda turi pretenzijų dėl aikštės ar žymėjimų, komandos kapitonas privalo išreikšti jas prieš 
pradedant varžybas. 

(b) Teisėjas privalo pranešti organizatoriams, kad problema būtų išspręsta, tačiau varžybos negali prasidėti, 
kol aikštelė nebus saugi žaidimui. 

2. Taisyklė: Kamuolys 

2.1 Kamuolys privalo atitikti Tarptautines Regbio Federacijos (IRB) nuostatas. 

2.2 Kamuolio dydis privalo būti 4. 

3. Taisyklė: Komanda- Žaidėjų skaičius 

3.1 Rungtynių metu komandoje gali žaisti ne daugiau kaip 5 žaidėjai. 

3.2 Pretenzijos dėl varžovų skaičiaus: 

Komanda, bet kuriuo metu gali pateikti pretenzijas dėl žaidėjų skaičiaus varžovų komandoje. 

Teisėjas nedelsiant privalo įspėti komandos kapitoną, kad žaidėjų kiekis būtų sumažintas iki nustatytų 
reikalavimų. 

Pelnyti taškai nėra įskaitomi, kuomet aikštelėje yra daugiau žaidėjų nei numato reikalavimai. 

Nuobauda: Laisvas smūgis, toje vietoje, kurioje žaidimas buvo sustabdytas. 

3.3 Žaidėjų keitimai:  

Komanda gali atlikti iki septynių keitimų per vienas varžybas. Komanda gali keisti norimą skaičių žaidėjų, 
įspėdama teisėją iki kol kamuolys yra žaidžiamas. 

Keičiamas žaidėjas privalo įeiti į aikštelę iš jos vidurio. Žaidėjas paliekantis aikštelę gali palikti ją bet kurioje 
žaidimo aikštelės vietoje. 

3.4 Žaidėjas išvarytas už netaisyklingą/negalimą žaidimą iš aikštelės, negali būti pakeistas. 

3.5 Sužeistas žaidėjas:  

Jei teisėjas nusprendžia - su ar be daktaro patarimo ar kito kvalifikuoto medicinos darbuotojo, kad žaidėjas 

dėl patirtų sužalojimų nebegali žaisti, teisėjas pasiūlo palikti žaidimo aikštelę. Teisėjas taip pat gali patarti 



palikti aikštelę sužeistam žaidėjui, kad šis būtų tinkamai apžiūrėtas medicinos darbuotojo. 

 3.6 Kraujuojantis sužalojimas: 

Žaidėjui esant atvirai arba kraujuojančiai žaizdai privalo palikti žaidimo aikštelę. Žaidėjas gali tęsti žaidimą 

tik tuo atveju, jeigu kraujas yra sustabdytas ir žala pašalinta. 

4. Taisyklė: Apranga 

4.1 Žaidėjo apranga sudaro sportiniai marškinėliai, kelnaitės ir pasirinktinai kojinės. 

4.2 Žaidėjas gali dėvėti papildomą apsaugą, kuri yra patvirtinta Tarptautines Regbio Federacijos (IRB) 
nuostatų. 

4.3 Uždrausta apranga: 

(a) Žaidėjams draudžiama dėvėti bet kokią aprangą, kuri yra nepatvirtinta Tarptautinės Regbio Federacijos 
(IRB) nuostatų. 

(b) Žaidėjai negali mūvėti avalynės, nebent ji yra patvirtinta turnyro organizatorių. Specialiais atvejais, jų 
nuožiūra, turnyro organizatoriai gali leisti mūvėti avalynę, tik jei jie neturi "vinutės"/grifo.  

4.4 Teisėjas turi teisę spręsti bet kuriuo metu, prieš ar varžybų metu, kad kažkuri žaidėjo aprangos dalis yra 
pavojinga ar neleidžiama. 

Jei teisėjas nusprendžia, jog apranga yra pavojinga ar neleidžiama, žaidėjas gali būti pašalintas iš aikštelės. 
Žaidėjas negali grįžti į aikštelė, kol problema nebus išspręsta. 

5. Taisyklė: Laikas 

5.1 Žaidimo trukmė 

Varžybos negali trukti ilgiau negu 10 minučių (du kėliniai po 5 min.). Teisėjas privalo kompensuoti prarastą 
laiką dėl sustabdyto žaidimo. 

5.2 Pertrauka  

Po pertraukos žaidėjai keičiasi aikštelės pusėmis. Pertraukos trukmė neilgiau nei 3 minutės. Per pertrauką 
teisėjas ir jo padėjėjai lieka aikštėje. 

5.3 Teisėjas, šoniniai teisėjai arba oficialus laiko stebėtojas prižiūri varžybų trukmę. 

5.4 Laikas prarastas dėl traumos. 

Teisėjas gali sustabdyti laiką vienai minutei, kad sužalotas žaidėjas nuspręstų ar gali toliau tęsti žaidimą ar  

būtų pakeistas kitu. Teisėjas gali leisti tęsti žaidimą kol žaidėjas yra apžiūrimas įskaitiniame plote. Jeigu  

žaidėjas yra sužeistas ir nebegali tęsti varžybų, teisėjas gali stabdyti laiką, kad sužeistasis būtų pašalintas iš 

žaidimo aikštelės. 

5.5 Prarastas laikas 

Bet koks prarastas laikas yra pratęsiamas tame kėlinyje, kuriame jis buvo prarastas. 

5.6 Pridėtas laikas  

Varžybos gali trukti ilgiau negu 10 minučių tik tuo atveju jeigu yra žaidžiamas pratęsimas. Pratęsimas gali būti 
žaidžiamas jeigu varžybų rezultatas yra lygūs.  

5.7 Teisėjo sprendimas baigti varžybas. 



Teisėjas turi teisę baigti varžybas bet kuriuo metu, kai manoma, jog tolimesnis žaidimas gali būti pavojingas. 

5.8 Pasibaigęs laikas. 

Žaidimas baigiasi kai kamuolys nebėra kontroliuojamas nei vienos komandos esančios žaidime. Jeigu laikas 
baigiasi ir yra skiriamas laisvas smūgis, teisėjas leidžia tęsti žaidimą iki tol, kol kamuolys bus 
nebekontroliuojamas nei vienos komandos. 

6. Taisyklė: Varžybų arbitrai 

6.1 Kiekvienoms varžyboms yra skiriami 3 teisėjai. Pagrindinis ir du šoniniai. Papildomi asmenys, kurie yra 

patvirtinti organizatorių gali būti atsarginiai teisėjai, šoniniai teisėjai arba laiko sekėjai. 

6.2 Moneta/burtai 

Teisėjas monetos pagalba nustato, kuri komanda pradės varžybas į kurią pusę. Vienas iš kapitonų meta 
monetą, o antrasis renkasi. Laimėtojas renkasi: pradėti varžybas arba aikštės pusę. 

6.3 Teisėjas gali konsultuotis su šoniniais teisėjais, dėl laisvo smūgio ar laiko stebėjimo. 

6.4 Jeigu žaidėjas yra sužeistas ir žaidimo tęsimas, jo atžvilgiu, gali būti pavojingas, teisėjas privalo stabdyti 

žaidimą nedelsiant. 

6.5 Jeigu teisėjas sustabdo žaidimą dėl žaidėjo sužalojimo, tačiau jam jokia grėsmė nekyla ir jis gali tęsti 
žaidimą teisėjas duoda laisvą smūgį toje vietoje, kurioje žaidimas buvo sustabdytas. 

7. Taisyklė: Žaidimo būdai 

7.1 Bet kuris žaidėjas gali: 

Pasiimti arba pakelti kamuolį ir su juo bėgti. 

Kristi ant kamuolio. 

Griebti, stumti arba sulaikyti varžovą su kamuoliu. 

Prispausti kamuolį įskaitiniame plote 

Perduoti mesti arba atmušti kamuolį ranka kitam žaidėjui. 

7.2 Kamuolys negali būti spiriamas žaidimo metu. 

Nuobauda: Laisvas smūgis. 

7.3 Esant tokiai žaidybinei situacijai, kurios neaprašo šios taisyklės, žaidimas tęsiamas atakuojančios 
komandos. Žaidimas yra pradedamas laisvu baudos smūgiu, kamuolį išžaidžia komanda, kuri prieš tokią 
situacija turėjo kamuolį. Jeigu nei viena komanda neturėjo kamuolio, tada laisvu baudos smūgiu pradeda ta 
komanda, kuri prieš šia situaciją atakavo. 

8. Taisykle: Persvara 

8.1 Persvaros taisyklė yra viršesnė už daugelį kitų taisyklių. Jos esmė yra sudaryti sąlygas, tam, kad žaidimas 
vyktų sklandžiau ir jame būtų, kuo mažiau stabdymų, dėl nusižengimų. Žaidėjai yra skatinami žaisti iki 
švilpuko, net jei jų varžovai ir nusižengia taisyklėms. Jei vienos komandos nusižengimas lemia kitos komandos 
persvarą, teisėjas iškarto nešvilpia nusižengimo. 

 

 



 

9. Taisyklė: Taškų pelnymo būdai 

9.1 Kamuolio prispaudimas įskaitiniame plote. 

Kamuolio prispaudimas įskaitiniame plote yra pelnomas kuomet žaidėjas prispaudžia kamuolį priešininkų 
įskaitiniame plote. 

Vertė: 1 taškas. 

9.2 Techninis kamuolio prispaudimas įskaitiniame plote (Baudos) 

Techninis kamuolio prispaudimas įskaitiniame plote užskaitomas, kai teisėjas įsitikinęs, kad jei nebūtų 
sužaista nesportiškai, tai prispaudimas vis tiek būtų atliktas arba pasiektas atakuojančiai komandai esant 
patogesnėje vietoje. 

Vertė: 1 taškas 

10. Taisyklė: Nusižengimas taisyklėms 

10.1 Žaidėjo nusižengimas taisyklėms yra bet koks taisyklių nepaisymas. Į tai įeina trukdymas, nesąžiningas 
žaidimas, kartojami pažeidimai, pavojingas žaidimas. 

Nuobauda: Laisvas smūgis, toje vietoje kur buvo pelnyta bauda. 

10.2 Kiekvienas žaidėjas privalo gerbti teisėją ir jo priimtus sprendimus. Teisėjui sušvilpus švilpuku, žaidėjai 
nedelsiant privalo sustabdyti žaidimą, išskyrus tuos atvejus, kai žaidimas prasideda arba yra kartojamas. 
Kapitonas yra vienintelis žmogus komandoje, galintis bendrauti su teisėju. 

Nuobauda: Laisvas smūgis, toje vietoje kur buvo pelnyta bauda. 

10.3 Sankcijos už nusižengimą taisyklėms  

(a) Bet kuris žaidėjas nusižengęs taisyklėms turi būti: 

*Pamokytas 

*Įspėtas arba laikinai išvarytas už aikštelės ribų dviem minutėms. 

*Išvarytas visoms likusioms varžyboms  

(b) Žaidėjas įspėtas arba laikinai išvarytas už aikštelės ribų, vėl nusižengęs antrą kartą yra išvaromas visoms 
likusioms varžyboms. 

11. Taisyklė: Nuošalė  

11.1 Atvirame žaidime žaidėjas yra nuošalėje, jei stovi priešais žaidėją su kamuoliu, arba priešais žaidėją, kuris 
paskutinis žaidė į kamuolį. Nuošalė reiškia, kad žaidėjas laikinai nedalyvauja žaidime ir gali būti nubaustas, jei 
tai daro.  

Nuobauda: Laisvas smūgis. 

12. Taisyklė: Priekis ir metimas į priekį. 

12.1  Priekis būna tada, kai žaidėjas praranda kamuolį ir šis nukrenta į priekį, arba kai žaidėjas perduoda, 
kamuolį į priekį, arba kai kamuolys atsimušęs į ranką juda į priekį ir paliečia žemę arba kitą žaidėją prieš 
žaidėjui jį pagaunant. „Į priekį“ reiškia link galinės varžovų įskaitinio ploto linijos.  

Nuobauda: Laisvas smūgis, besiginančiai komandai. 



12.2 Metimas į priekį įvyksta tuomet, kai žaidėjas meta/perduoda kamuolį į priekį.  „Į priekį“ reiškia link 
galinės varžovų įskaitinio ploto linijos. 

Nuobauda: Laisvas smūgis ne atakuojančiai komandai. 

12.3 Tyčinis žaidimas į priekį: 

Žaidėjas negali tyčia pamušti kamuolio į priekį su ranka arba mesti jį  į priekį. 

Nuobauda: Laisvas smūgis 

13. Taisyklė: "Pradinis smūgis" ir smūgio kartojimas 

13.1 "Pradinis smūgis" tai smūgis pradedantis rungtynes ir jų antrą kėlinį, bei smūgis pratęsiantis rungtynes, 
po taškų pelnymo. 

13.2 Komanda pradinį smūgį pradeda laisvu baudos smūgiu, nuo arba už vidurio linijos centro. 

13.3 Kamuolys turi būti spirtas teisingu smūgiu, teisingoje vietoje.  

Nuobauda: Laisvas smūgis, besiginančiai komandai. 

13.4 Po taškų pelnymo pradinį smūgį, laisvu baudos smūgiu, pradeda taškus pelniusios komandos varžovai, 
nuo aikštės vidurio linijos centro.  

13.5 Pelnius taškus kamuolys turi būti paliekamas, ten kur jis buvo prispaustas. Taškus pelniusios komandos 
varžovų žaidėjas, paima kamuolį ir nedelsiant pradeda žaidimą, pradiniu smūgiu nuo vidurio linijos centro.  

Nuobauda: Laisvas smūgis, nuo aikštės vidurio centro. 

13.6 Visa spiriančio žaidėjo komanda, turi būti už kamuolio.  

14. Taisyklė: Jokio griebimo, kol kamuolys ant žemės. 

14.1 Ši situacija įvyksta, kai kamuolys yra žaidime, tačiau jis nekontroliuojamas nei vienos komandos, žaidėjai 
ji gaudo nuo žemės. 

14.2 Žaidėjas nedelsiant privalo atlikti vieną iš trijų dalykų: 

*Gaudyti kamuolį 

*Perduoti kamuolį 

*Paleisti kamuolį. 

Bauda: Laisvas smūgis 

14.3 Ko žaidėjas negali daryti: 

(a) Žaidėjas negali užkristi ant kamuolio ir trukdyti varžovams jį kontroliuoti. 

(b) Žaidėjas negali užkristi ant priešininko su kamuoliu kuris yra ant žemės. 

(c) Žaidėjas negali nukristi šalia varžovo, kuris guli ant žemės su kamuoliu. 

(d) Žaidėjas ant gulintis ant žemės negali griebti ar bandyti griebti varžovo. 

15. Taisyklė: Griebimas. 

15.1 Griebimas yra galimas kai kamuolio nešėjas yra vienas arba keli atakuojantys varžovai. 

15.2 Kai žaidėjas užgriebia varžovą ir jie abu krenta ant žemės: 



Griebėjas: 

*Privalo nedelsiant paleisti varžovą. 

*Privalo nedelsiant "atsipalaiduoti" nuo užgriebtojo žmogaus. 

*Privalo atsikelti ant kojų, kad galėtu tęsti žaidimą ir atimti kamuolį. 

Užgriebtasis: 

*Privalo kuo greičiau pasuoti kamuolį. 

*Privalo kuo greičiau keltis arba "atsipalaiduoti" nuo kamuolio. 

*Privalo atsikelti ant kojų prieš pradedant žaisti toliau su kamuoliu. 

Bauda: Laisvas smūgis 

15.3 Kai žaidėjas užgriebia varžovą, tačiau jie abu išlieka ant kojų, teisėjas gali sušukti "GRIEBIMAS" 

(a) Griebėjas: 

*Negali atimti kamuolio iš žaidėjo rankų 

*Negali trukdyti užgriebtam žaidėjui žaisti į kamuolį 

(b) Kiti žaidėjai: 

Nei vienas žaidėjas negali trukdyti užgriebtą žmogų pasuoti kamuolį. 

Bauda: Laisvas smūgis 

15.4 Užgriebtas žaidėjas gali pasuoti, įskaitant atsistūmimą ranka, per dvi sekundės. Teisėjas gali skaičiuoti 
laiką.  

Bauda: Laisvas smūgis 

15.5 Besiginančios komandos žaidėjai, po užgriebimo, nedelsiant turi pasitraukti už kamuolio ir jei jie yra 
priekyje kamuolio, negali bandyti žaisti su kamuoliu ar užstoti varžovą. 

Nuobauda: Laisvas smūgis 

16. Taisyklė : Atviros grumtynės 

Atviros grumtynės neegzistuoja pliažo regbyje. 

17. Taisyklė: "Molas" 

"Molas" yra negalimas pliažo regbyje. 

18. Taisyklė: "Mark"- "Žymė" 

"Mark"-"Žymės" taisyklė neegzistuoja pliažo regbyje. 

19. Taisyklė: Užribis 

Užribio rikiuotė neegzistuoja pliažo regbyje.  

19.1 Kamuolys užribyje reiškia, kad kamuolys išėjo į užribį, nenusileidęs žaidimo aikštėje ir nepalietus žaidėjo 
arba teisėjo. 

19.2 Kamuolys nėra užribyje, kai jį turintis žaidėjas (ar pats kamuolys) paliečia šoninę liniją arba žemę už jos.  



19.3 Užribis yra toje vietoje, kurioje žaidėjas su kamuoliu (ar pats kamuolys) palietė arba peržengė šoninę 
liniją.  

19.4 Kada kamuolys yra užribyje, teisėjai skiria laisvą smūgį, tai komandai, kuri nebuvo su kamuoliu arba 
neišleido jo į užribį. 

19.5 Žaidėjas viena, ar abiem kojomis užribyje. Kamuolys yra užribyje jei žaidėjas jį pagauna stovėdamas viena 
koja ant šoninės linijos arba ant žemės už jos. Kamuolys yra užribyje, jei žaidėjas laikydamas kamuolį yra viena 
koja aikštėje, o kita užribyje. 

20. Taisyklė: Skiriamosios grumtynės 

Skiriamosios grumtynės neegzistuoja pliažo regbyje. 

21. Taisyklė: Laisvas smūgis 

21.1 Laisvas smūgis skiriamas besiginančiai komandai už varžovų nusižengimą. 

21.2 Laisvas smūgis turi būti įžaistas žymės vietoje arba prieš ją. Kada laisvas smūgis yra skiriamas arčiau nei 
5 metrai iki įskaitinio ploto, tada laisvo smūgio žymė turi būti 5 metrai iki įskaitinio ploto ties pražangos vieta. 

Nuobauda: Laisvas smūgis besiginančiai komandai. 

21.3 Kuomet laisvas smūgis skiriamas už nusižengimus įskaitiniame plote, žymė yra žaidimo plote, 5 metrai 
nuo įskaitinio ploto. 

Nuobauda: Laisvas smūgis besiginančiai komandai. 

21.4 Bet kuris žaidėjas gali įžaisti kamuolį iš laisvo smūgio kojos paspyrimu. Kamuolys gali būti išžaidžiamas 
bet kuria kojos dalimi, nuo kelio iki pėdos, išskyrus kelia ir kulną. 

Nuobauda: Laisvas smūgis besiginančiai komandai. 

21.5 Aiškus išsižaidimas. Žaidėjas privalo išžaisti kamuolį, kad teisėjas matytų kamuolio kelią. 

Nuobauda: Laisvas smūgis besiginančiai komandai. 

21.6 Varžovų komanda turi nedelsiant judėti link savo įskaitinio ploto linijos tol, kol jie yra bent per 5 metrus 
nuo laisvo smūgio žymės arba kol jie pasiekia savo įskaitinio ploto liniją, jei ši yra arčiau. Laisvam smūgiui 
esant besiginančios komandos įskaitiniame plote varžovų komanda turi trauktis tol, kol jie yra per 5 nuo 
žymės ir nėra arčiau nei per 5 metrus nuo vartų linijos.  

Nuobauda: Bet kokia pražanga besiginančios komandos, skiriamas antras laisvas smūgis, 5 metrai nuo pirmos 
laisvo smūgio žymės. Žymė negali būti arčiau 5 metrų įskaitinio ploto linijos. Teisėjui skyrus antrąjį laisvą 
smūgį, šis (laisvas) smūgis negali būti sužaistas, kol teisėjas neparodo žymės. 

21.7 Net jei laisvas smūgis ir atliktas, o smūgiavusio žaidėjo komanda žaidžia su kamuoliu, varžovai turi 
trauktis kol pasieks privalomą atstumą ir iki to jie negali dalyvauti žaidime. 

21.8 Varžovai nėra baudžiami, jei laisvas smūgis atliekamas taip greitai, kad jie nespėja atsitraukti. Tačiau, 
kad galėtų dalyvauti žaidime, jie privalo atsitraukti privaloma atstumą, arba kol komandos draugas, buvęs 
prie 5 metrų nuo žymės, išbėga prieš juos. 

21.9 Varžovams draudžiama vilkinti laisvą smūgį arba trukdyti smūgiuojančiam žaidėjui. Jiems draudžiama 
tyčia nunešti, numesti arba nuspirti kamuolį, kad smūgiuojantis žaidėjas arba jo komandos draugai negalėtų 
pasiekti. 

22. Taisyklė: Įskaitinis plotas 

22.1 Žaidėjas prispaudžia kamuolį, kai jį laikydamas juo paliečia žemę įskaitiniame plote. "Laikydamas" reiškia 



turėdamas kamuolį rankoje arba rankose. 

22.2 Žaidėjas prispaudžia kamuolį, kai šiam esant ant žemės įskaitiniame plote, kamuolys prispaudžiamas 
ranka arba rankomis, arba viršutine kūno dalimi nuo liemens iki pečių. 

22.3 Puolantis žaidėjas pelno žeminimą, kai nebūdamas nuošalėje prispaudžia kamuolį įskaitiniame plote. 

Tai galioja nepaisant to ar dėl puolančio, ar dėl besiginančio žaidėjo veiksmų kamuolys yra įskaitiniame plote. 

22.4 Įskaitinio ploto linija yra taip pat įskaitinio ploto dalis. 

22.5 Jeigu sulaikytas žaidėjas su kamuoliu yra šalia įskaitinio ploto, o jį sugriebęs žaidėjas įstumią į įskaitinį 
plotą ir jei žaidėjas pirma prižemina kamuolį ant įskaitinio ploto linijos arba už jos, tuomet yra pelnomi taškai. 

22.6 Jei žaidėjas yra sulaikomas prie vartų linijos taip, kad jis gali iškart ištiesti ranką ir prispausti kamuolį 

ant arba už vartų linijos, yra pelnomi taškai. 

22.7 Tokiu atveju, ant kojų stovintys besiginantys žaidėjai gali teisėtai sutrukdyti žeminimą, traukdami 
kamuolį iš sulaikyto žaidėjo rankų. Draudžiama spirti kamuolį. 

22.8 Techninis žeminimas yra skiriamas, jeigu žeminimas būtų buvęs pelnytas, bet besiginančios komandos 
žaidėjas ar žaidėjai tam sutrukdė.  

22.9 Besiginančiam žaidėjui pirmam prispaudus kamuolį savo įskaitiniame plote yra atliekamas gynybinis 
"prispaudimas". 

22.10 Žaidėjui įbėgus į varžovų įskaitinį plotą ar užmynus įskaitinio ploto liniją, žaidėjas per tris sekundes  

privalo prispausti kamuolį, kad taškai būtų įskaityti. 

Nuobauda: Laisvas smūgis yra skiriamas besiginančiai komandai, penki metrai nuo įskaitinio ploto linijos. 

22.11 Žaidėjas pelnęs taškus, privalo palikti kamuolį toje vietoje, kurioje prispaudė kamuolį.  

Nuobauda: Laisvas smūgis centre ir žaidėjas turi būti įspėtas arba laikinai pašalintas. 

22.12 Kada žaidėjas įneša kamuolį į besiginančios komandos įskaitinį plotą ir jis tampa nebežaidžiamas, nes 
išėjo į užribį arba už galinės linijos arba tapo nebežaidžiamas dėl kitų priežasčių, skiriamas laisvas smūgis 
besiginančiai komandai, 5 metrai nuo įskaitinio ploto linijos. 

22.13 Jei žaidėjui iškrenta kamuolys arba jis perduoda kamuolį į priekį, varžovų įskaitiniame plote, kamuolys 
tampa nebežaidžiamas ir skiriamas laisvas smūgis toje vietoje, kurioje įvyko pražanga. 

22.14 Jei besiginantis žaidėjas įmeta kamuolį į įskaitinį plotą ir besiginančios komandos narys jį prispaudžia, 
tuomet nėra pražangos, laisvas smūgis skiriamas atakuojančiai komandai, penki metrai nuo įskaitinio ploto 
linijos, nuo tos vietos kur kamuolys buvo prispaustas prie žemės. 

22.15 Kuomet besiginančios komandos žaidėjas įbėga su kamuoliu į savo įskaitinį plotą, kamuolys tampa 
nebežaidžiamas, nes tai tampa prispaudimu savo įskaitiniame plote, arba už nebežaidžiamo kamuolio linijos, 
laisvas smūgis skiriamas atakuojančiai komandai penki metrai nuo įskaitinio ploto. 

22.16 Jei atakuojančios komandos žaidėjas padaro pražangą įskaitiniame plote, žaidimą pradeda besiginanti 
komanda penki metrai nuo įskaitinio ploto, toje vietoje kur įvyko pražanga. 

22.17 Kuomet žaidėjas padaro bet kokią pražangą įskaitiniame plote, kol kamuolys nėra žaidžiamas, 
nuobauda toje vietoje kur žaidimas turėjo prasidėti. 

Nuobauda: Laisvas smūgis. 


