
Przepisy gry w Beach Soccera – wyciąg 
ARTYKUŁ 1 - Pole gry 

Pole gry jest podzielone na dwie połowy wyimaginowaną linią środkową, którą wyznaczają dwie 

czerwone chorągiewki znajdujące się poza linią boczną. 

Punkt środkowy pola gry jest wyznaczony w centralnym punkcie wyimaginowanej linii środkowej, 

jest miejscem rozpoczęcia i wznowienia gry oraz wykonywania rzutów wolnych. 

Oznaczenia muszą być wykonane na liniach bocznych po obu stronach na wysokości 

wyimaginowanej linii pola karnego, aby pomóc sędziom w prawidłowej identyfikacji pola 

karnego. 

 

ARTYKUŁ 3 - Liczba zawodników 

Procedura wymiany zawodników 

Zmiana może być dokonana w każdym czasie, zarówno gdy piłka jest w grze, jak i poza grą, z 

zachowaniem następujących warunków: 

● zawodnik opuszcza pole gry poprzez strefę zmian, poza wyjątkami przewidzianymi w 

Przepisach Gry w Piłkę Plażową, 

● zawodnik rezerwowy wchodzi na pole gry wówczas, gdy opuścił je zawodnik 

wymieniany, 

● zawodnik rezerwowy wchodzi na pole gry poprzez strefę zmian, 

● jeżeli czas gry zostanie przedłużony na wykonanie rzutu karnego lub rzutu wolnego, 

żadne zmiany zawodników nie mogą być wykonane, z wyjątkiem sytuacji gdy bramkarz 

lub zawodnik wykonujący doznają kontuzji i nie są w stanie kontynuować gry, 

● wymian zawodników można dokonywać podczas gdy piłka jest w grze i czas nie jest 

zatrzymany. 

 

ARTYKUŁ 4 - Ubiór zawodników 

Obuwie jest niedozwolone. Stosowanie elastycznych opasek jest dozwolone pod warunkiem, że 

nie zakrywają w pełni stóp, kostek i palców. 

 

ARTYKUŁ 8 - Rozpoczęcie i wznowienie gry 

Procedura wykonania 

● Wszyscy zawodnicy zajmują miejsca na własnej połowie pola gry, 

● Zawodnicy drużyny nie wykonującej rozpoczęcia gry znajdują się w odległości co 

najmniej 5 metrów od piłki, aż do chwili, gdy ta znajdzie się w grze, 

● Piłka leży nieruchomo w wyimaginowanym punkcie środkowym, 

● Sędzia ustawiony na linii bocznej naprzeciwko ławek rezerwowych daje sygnał 

gwizdkiem na wykonanie rozpoczęcia, 

● Piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta i poruszy się do przodu lub jeżeli została 

zagrana do tyłu, gdy zostanie kopnięta w powietrzu do przodu przez współpartnera 

wykonawcy zanim dotknęła piasku. 

 

ARTYKUŁ 10 - Jak zdobywa się bramkę 

Bramka nie może być uznana, jeśli bramkarz drużyny atakującej rzuca lub rozmyślnie uderza 

(piąstkuje) ręką lub ramieniem piłkę z własnego pola karnego i jest ostatnim zawodnikiem 

zagrywającym piłkę. Gra zostanie wznowiona rzutem od bramki dla drużyny przeciwnej. 

 



ARTYKUŁ 12 - Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie 

Rzut wolny 

Rzut wolny jest przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełnia jedno z następujących 

przewinień w sposób uznany przez sędziów za nieostrożny, nierozważny lub przy użyciu 

nieproporcjonalnej siły: 

● kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika, 

● podstawia bądź próbuje podstawić nogę przeciwnikowi, 

● skacze na przeciwnika, 

● atakuje przeciwnika ciałem, 

● uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika, 

● popycha przeciwnika, 

● atakuje przeciwnika nogami. 

Rzut wolny jest również przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełnia jedno z 

następujących przewinień: 

● zatrzymuje przeciwnika lub uniemożliwia mu wykonanie przewrotki (tzw. nożyc), 

● pluje na przeciwnika lub rozmyślnie rzuca w niego piaskiem, 

● rozmyślnie dotyka piłkę rękoma (oprócz bramkarza we własnym polu karnym). 

Rzut karny 

Rzut karny zarządza się, jeżeli jedno z powyższych dziesięciu przewinień zostało popełnione 

przez zawodnika w jego własnym polu karnym, bez względu na położenie piłki, zakładając, że w 

momencie dokonania przewinienia była ona w grze. 

Rzut karny jest również dyktowany jeśli zawodnik dotyka piłki we własnym polu karnym 

wewnątrz obszaru wyznaczonego przez miejsce wykonywania rzutu wolnego i chorągiewki 

rożne (tzw. korytarz), podczas rzutu wolnego dla drużyny przeciwnej, zanim piłka dotknie 

słupków bramkowych, poprzeczki, bramkarza lub piasku. 

Przewinienia karane rzutem wolnym z punktu środkowego wyimaginowanej linii 

środkowej lub z miejsca przewinienia 

a) Rzut wolny z punktu środkowego wyimaginowanej linii środkowej jest przyznawany drużynie 

przeciwnej, gdy: 

● drużyna posiada piłkę we własnym polu karnym, podczas gdy jest ona w grze, powyżej 4 

sekund, 

● bramkarz, po otrzymaniu piłki od współpartnera i zagraniu jej rękami we własnym polu 

karnym, ponownie otrzymuje piłkę od współpartnera (zagrywającego ją dowolną częścią 

ciała) i dotyka jej rękami w tym samym polu karnym, a piłka w międzyczasie nie została 

dotknięta przez zawodnika drużyny przeciwnej, 

● bramkarz, posiadając w rękach piłkę, gdy ta znajduje się w grze, podrzuca ją w powietrze 

i zagrywa nogą zanim dotknie podłoża, 

● bramkarz, po zagraniu piłki poza własnym polem karnym, wraca z nią w obręb tego pola i 

zagrywa dowolną częścią ciała, 

● bramkarz po raz drugi dotyka piłki rękami we własnym polu karnym, po tym jak zwolnił ją 

z rąk i nie została ona w międzyczasie zagrana przez innego zawodnika, 

● zawodnik gra w sposób niebezpieczny na własnej połowie boiska, 

● zawodnik, na własnej połowie boiska, przeszkadza w poruszaniu się przeciwnikowi, 

● zawodnik, na własnej połowie boiska, popełnia na współpartnerze jedno z 10 przewinień 

(oprócz rozmyślnego zagrania piłki ręką), za które dyktowany jest rzut wolny, gdy zostaje 

popełnione na przeciwniku, 



● zawodnik, na własnej połowie boiska, popełnia jakiekolwiek inne przewinienie nie 

wspomniane wcześniej w Art. 12, dla którego gra zostaje przerwana w celu udzielenia 

napomnienia lub wykluczenia. 

b) Rzut wolny z miejsca przewinienia jest przyznawany drużynie przeciwnej, gdy: 

● zawodnik gra w sposób niebezpieczny na połowie boiska drużyny przeciwnej, 

● zawodnik przeszkadza w poruszaniu się przeciwnikowi, na połowie boiska drużyny 

przeciwnej, 

● zawodnik, w trakcie gry, przeszkadza bramkarzowi w zwolnieniu piłki z rąk, gdy ten 

znajduje się we własnym polu karnym, 

● zawodnik, na połowie boiska drużyny przeciwnej, popełnia na współpartnerze jedno z 10 

przewinień (oprócz rozmyślnego zagrania piłki ręką), za które dyktowany jest rzut wolny, 

gdy zostaje popełnione na przeciwniku, 

● zawodnik, na połowie boiska drużyny przeciwnej, popełnia jakiekolwiek inne przewinienie 

nie wspomniane wcześniej w Art. 12, dla którego gra zostaje przerwana w celu 

udzielenia napomnienia lub wykluczenia. 

Przewinienia karane wykluczeniem z gry 

Zawodnik lub zawodnik rezerwowy musi być wykluczony z gry, jeżeli popełnia jakiekolwiek z 

ośmiu następujących przewinień: 

● popełnia poważny, rażący faul, 

● zachowuje się gwałtownie, agresywnie, 

● rozmyślnie rzuca piaskiem lub pluje na przeciwnika lub inną osobę, 

● pozbawia drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy zdobycia bramki, zagrywając 

rozmyślnie piłkę ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym), 

● pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku 

bramki tego zawodnika, popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem 

karnym, 

● dotyka piłki wewnątrz obszaru wyznaczonego przez miejsce wykonywania rzutu wolnego 

i słupki bramkowe (tzw. “światło bramki”), podczas rzutu wolnego dla drużyny przeciwnej, 

zanim piłka dotknie słupków bramkowych, poprzeczki, bramkarza lub piasku, 

● używa ordynarnego, obelżywego, obraźliwego języka i (lub) gestów, 

● otrzymuje drugie napomnienie w tych samych zawodach. 

Decyzje 

2. W celu ukarania zawodnika, który uniemożliwia przeciwnikowi wykonanie przewrotki (tzw. 

nożyc), sędziowie powinni wziąć pod uwagę: 

● jeśli piłka jest w posiadaniu zawodnika atakującego, który wykonuje albo zamierza 

wykonać przewrotkę i zostaje on dotknięty przez przeciwnika, zarządza się rzut wolny lub 

karny przeciwko drużynie broniącej, 

● jeśli piłka jest w posiadaniu zawodnika atakującego, który wykonuje albo zamierza 

wykonać przewrotkę i przeciwnik zagrywa lub wybija ją w prawidłowy sposób zarządza 

się rzut wolny lub karny przeciwko drużynie broniącej, 

● jeśli piłka jest w posiadaniu zawodnika atakującego, który wykonuje albo zamierza 

wykonać przewrotkę i przeciwnik dotyka go lub zagrywa piłkę, w wyniku czego zostaje 

kopnięty przez napastnika, sędziowie ukarają zawodnika broniącego za uniemożliwienie 

lub próbę uniemożliwienia wykonania przewrotki (nożyc), 

● jeśli piłka nie jest w posiadaniu zawodnika atakującego, który wykonuje albo zamierza 

wykonać przewrotkę i przeciwnik zagrywa lub wybija ją w prawidłowy sposób – nie 

popełnia on żadnego przewinienia, 



● jeśli piłka nie jest w posiadaniu zawodnika atakującego, który wykonuje albo zamierza 

wykonać przewrotkę i w wyniku tego kopie swojego  przeciwnika – zawodnik 

atakujący popełnia przewinienie i zostanie ukarany stosownie do swego czynu. 

● Zawodnik jest uważany za będącego w posiadaniu piłki po opanowaniu jej dowolną 

częścią ciała, z wyłączeniem rąk. 

3. W celu obrony lub blokowania przewrotki zawodnik broniący może podskakiwać „pionowo”, 

pod warunkiem, że nie dotyka zawodnika wykonującego przewrotkę. 

5. Odkopywanie piłki lub rozmyślne blokowanie ciałem w celu marnowania czasu gry lub 

uniemożliwienia przeciwnikowi wznowienia gry należy traktować jako grę niebezpieczną. 

Sędziowie w takiej sytuacji powinni przerwać grę, jeśli nie ma możliwości zastosowania korzyści 

i podyktować rzut wolny dla drużyny przeciwnej z miejsca popełnienia przewinienia, w sytuacji 

gdy nastąpiło ono na połowie drużyny poszkodowanej, lub z punktu środkowego 

wyimaginowanej linii środkowej, jeśli nastąpiło ono na połowie drużyny popełniającej 

przewinienie. 

 

ARTYKUŁ 13 - Rzuty wolne 

Rzuty wolne są wykonywane według następujących procedur: 

● zawodnicy nie mogą ustawiać muru, 

● zawodnik faulowany wykonuje rzut wolny, chyba że doznał poważnej kontuzji i musi 

opuścić pole gry - wówczas rzut wolny wykona zawodnik zmieniający go, 

● piłka musi leżeć nieruchomo podczas wykonywania rzutu wolnego, a wykonawca nie 

może zagrać jej ponownie zanim nie zostanie dotknięta przez innego zawodnika, 

● dla wykonania rzutu wolnego zarządzonego na końcu każdej części zawodów (w tym 

dogrywki) należy przedłużyć czas gry tej części o czas niezbędny dla wykonania rzutu, 

● jeżeli rzut wolny wykonywany jest z pola karnego drużyny wykonującej rzut, piłka jest w 

grze jeśli została zagrana bezpośrednio poza obręb tego pola karnego, 

● jeżeli z rzutu wolnego kopnięta piłka bezpośrednio wpadła do bramki własnej drużyny – 

zarządza się rzut z rogu dla drużyny przeciwnej, 

● jeżeli z rzutu wolnego kopnięta piłka bezpośrednio wpadła do bramki przeciwnika – 

bramka jest uznana. 

Miejsce wykonania rzutu wolnego 

a) Rzut wolny z połowy drużyny przeciwnej 

 



Jeśli rzut wolny wykonywany jest z połowy boiska drużyny, która popełniła przewinienie, 

wszyscy zawodnicy oprócz wykonawcy rzutu oraz broniącego bramkarza, muszą znajdować się: 

● na boisku (włączając broniącego bramkarza), 

● przynajmniej 5 metrów od piłki, dopóki nie zostanie ona zagrana, 

● za wyimaginowaną linią wyznaczoną przez pozycję piłki, równoległą do linii bramkowej. 

Żaden z zawodników, poza wykonawcą rzutu wolnego, nie może przekraczać tej linii 

dopóki piłka nie będzie w grze. 

b) Rzut wolny z własnej połowy lub z punktu środkowego wyimaginowanej linii środkowej 

 

Jeśli rzut wolny wykonywany jest z połowy boiska drużyny, która nie popełniła przewinienia, lub 

z punktu środkowego wyimaginowanej linii środkowej, wszyscy zawodnicy drużyny broniącej 

muszą znajdować się: 

● na boisku, 

● przynajmniej 5 metrów od piłki, dopóki nie zostanie ona zagrana, 

● poza obszarem wyznaczonym przez miejsce wykonywania rzutu wolnego i chorągiewki 

rożne (tzw. korytarzem), z wyłączeniem broniącego bramkarza, który może pozostawać 

we własnym polu karnym. 

 



Jeśli rzut wolny wykonywany jest z połowy boiska drużyny, która nie popełniła przewinienia, lub 

z punktu środkowego wyimaginowanej linii środkowej, współpartnerzy wykonawcy rzutu wolnego 

muszą znajdować się: 

● na boisku, 

● poza obszarem wyznaczonym przez miejsce wykonywania rzutu wolnego i chorągiewki 

rożne (tzw. korytarzem). 

Procedura wykonania 

● Zawodnik wykonujący rzut wolny może usypać niewielki kopiec z piasku przy użyciu stóp 

lub piłki, 

● Rzut wolny musi być wykonany w ciągu 4 sekund od momentu sygnalizacji sędziego do 

jego wykonania, 

● Wykonawca rzutu wolnego nie może zagrać ponownie piłki, dopóki nie dotknie ona 

innego zawodnika, 

● Piłka została wprowadzona do gry, gdy została kopnięta i poruszyła się, 

● Piłka może być zagrana w dowolnym kierunku oraz podana do dowolnego 

współpartnera, włączając bramkarza, 

● Piłkę zagraną w kierunku bramki drużyny przeciwnej, gdy znajduje się ona w powietrzu i 

nie odbiła się wcześniej od żadnego ze słupków bramkowych, poprzeczki lub piasku - w 

strefie wyznaczonej przez miejsce rzutu wolnego i chorągiewki rożne (tzw. korytarz) - 

może zagrać tylko bramkarz drużyny broniącej. W każdym innym przypadku, tj. gdy piłka 

znajduje się poza korytarzem, odbiła się wcześniej od jednego ze słupków bramkowych, 

poprzeczki czy też podłoża lub została dotknięta przez bramkarza drużyny broniącej, 

ograniczenie nie obowiązuje i każdy zawodnik może dotknąć lub zagrać piłkę. 

Naruszenia przepisów i sankcje karne 

Jeżeli podczas wykonywania rzutu wolnego z własnej połowy boiska lub z punktu środkowego 

wyimaginowanej linii środkowej, kiedy jeden z sędziów dał sygnał gwizdkiem do rozpoczęcia gry 

i kiedy piłka jest w grze, dowolny zawodnik poza bramkarzem drużyny broniącej, dotyka piłki 

znajdującej się w powietrzu w obszarze wyznaczonym przez miejsce wykonania rzutu wolnego i 

chorągiewki rożne (tzw. korytarzu), zanim ta dotknie słupków bramkowych, poprzeczki, piasku 

lub bramkarza drużyny przeciwnej, wówczas: 

● jeśli sędziowie nie zastosują korzyści, a przewinienie popełnił zawodnik drużyny 

broniącej, rzut wolny zostanie podyktowany z miejsca przewinienia, gdy nastąpiło ono 

poza własnym polem karnym, względnie rzut karny, jeżeli przewinienie miało miejsce w 

polu karnym tego zawodnika, 

● jeśli sędziowie nie zastosują korzyści, a przewinienie popełnił współpartner wykonawcy 

rzutu znajdujący się na połowie drużyny przeciwnej, rzut wolny zostanie podyktowany z 

miejsca przewinienia, natomiast jeżeli zagranie miało miejsce na własnej połowie, to rzut 

wolny należy wykonać z punktu środkowego wyimaginowanej linii środkowej. Sędziowie 

nie wyciągają dodatkowych sankcji dyscyplinarnych, chyba że zagranie zawodnika 

drużyny broniącej ma miejsce w obszarze wyznaczonym przez miejsce wykonania rzutu 

wolnego i słupki bramki tego zawodnika (w tzw. świetle bramki). W takiej sytuacji 

zawodnik ten musi zostać wykluczony z gry za pozbawienia przeciwnika realnej szansy 

zdobycia bramki. 

● rzut wolny dla drużyny przeciwnej zostanie podyktowany z miejsca przewinienia, gdy 

nastąpiło ono na połowie przeciwnika, lub z punktu środkowego wyimaginowanej linii 

środkowej, gdy zawodnik znajdował się na własnej połowie. Sędziowie nie wyciągają 

dodatkowych sankcji dyscyplinarnych, chyba że wymaga tego inne przewinienie. 

Jeżeli rzut wolny jest wykonywany w czasie dłuższym niż 4 sekundy, wówczas: 



● rzut wolny zostanie przyznany drużynie przeciwnej z tego samego miejsca, jeśli 

pierwotny rzut wolny wykonywany był z połowy drużyny przeciwnej, lub z punktu 

środkowego wyimaginowanej linii środkowej, jeśli pierwotny rzut wolny wykonywany był z 

własnej połowy lub z punktu środkowego wyimaginowanej linii środkowej. 

 

ARTYKUŁ 15 - Rzut z autu 

Procedura wykonania 

Są 2 rodzaje wznowienia gry rzutem z autu: 

● nogą, 

● ręką. 

Wprowadzenie piłki nogą 

W momencie wykonania rzutu, zawodnik wprowadzający piłkę do gry: 

● ma przynajmniej część jednej stopy na linii bocznej albo obie stopy na podłożu poza linią 

boczną, 

● kopie piłkę leżącą nieruchomo z miejsca, w którym opuściła pole gry lub z odległości nie 

większej niż 25 cm od tego miejsca poza boiskiem, 

● wznawia grę w ciągu 4 sekund od momentu, gdy jest do tego gotowy. 

Jeżeli wznowienie gry jest opóźniane w celach taktycznych, sędziowie rozpoczną odliczanie 4 

sekund niezależnie od tego czy zawodnik jest gotowy czy nie, oznajmiając ten fakt gwizdkiem. 

Jeżeli zawodnik trzyma piłkę w rękach i daje sygnał, że zamierza wznowić grę wrzutem, nie 

może on zmienić swojej decyzji i wprowadzić piłkę do gry nogą. 

Jeżeli rzut z autu jest wykonywany spoza linii bocznej, piłka jest w grze, gdy znajdzie się w polu 

gry. Jeżeli natomiast rzut wykonywany jest z linii bocznej, piłka jest w grze w momencie, gdy 

zostanie zagrana i poruszy się. 

Wprowadzenie piłki ręką 

W momencie wykonania wrzutu, zawodnik wprowadzający piłkę do gry: 

● ma część każdej stopy na linii bocznej albo na podłożu poza linią boczną, 

● wznawia grę w ciągu 4 sekund od momentu, gdy jest do tego gotowy. 

Naruszenia przepisów i sankcje karne 

Jeżeli w momencie wykonywania rzutu z autu przeciwnik znajduje się w odległości mniejszej niż 

5 metrów: 

● rzut z autu należy powtórzyć i napomnieć zawodnika przewiniającego 

Jeżeli zawodnik drużyny przeciwnej nieprzepisowo rozprasza uwagę lub przeszkadza w 

wykonaniu rzutu z autu: 

● winien być napomniany za niesportowe zachowanie. 

 

ARTYKUŁ 16 - Rzut od bramki 

Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z rzutu od bramki. 

Procedura wykonania 

● Piłka zostaje wyrzucona przez bramkarza drużyny broniącej z dowolnego miejsca 

własnego pola karnego, 

● Bramkarz drużyny broniącej wykonuje rzut od bramki w ciągu 4 sekund od powstania 

możliwości do jego wykonania, 

● Piłka jest w grze, gdy została wyrzucona bezpośrednio poza pole karne przez bramkarza 

drużyny broniącej. 

Jeżeli wznowienie gry jest przedłużane z przyczyn taktycznych, sędziowie rozpoczynają 

odliczanie 4 sekund przy użyciu gwizdka, bez względu na to czy wykonawca rzutu od bramki 

jest gotowy do wznowienia gry. 



Naruszenia przepisów i sankcje karne 

Jeżeli rzut od bramki nie został wykonany w ciągu 4 sekund: 

● przyznawany jest rzut wolny dla drużyny przeciwnej z wyimaginowanego punktu na 

środku boiska  

 

ARTYKUŁ 17 - Rzut z rogu 

Bramka może być zdobyta bezpośrednio z rzutu z rogu jedynie na drużynie przeciwnej. 

Pozycja piłki i zawodników 

Piłka musi być umieszczona: 

● w wyimaginowanym polu rożnym, najbliższym miejsca wyjścia piłki poza linię bramkową. 

Zawodnicy drużyny przeciwnej muszą pozostawać: 

● na polu gry w odległości co najmniej 5 metrów od wyimaginowanego łuku pola rożnego, 

aż do momentu prawidłowego wprowadzenia piłki do gry. 

Procedura wykonania 

● Zawodnik wykonujący może zrobić mały kopiec piasku za pomocą nóg lub piłki aby 

podnieść jej pozycję, 

● Piłkę należy wprowadzić do gry w ciągu 4 sekund od chwili, gdy zawodnik jest gotowy do 

wykonania rzutu z rogu, 

Naruszenie przepisów i sankcje karne /str. 61/ 

Jeżeli zawodnik drużyny przeciwnej znajduje się zbyt blisko piłki podczas wykonywania rzutu z 

rogu to: 

● rzut z rogu powtarza ta sama drużyna, a zawodnik naruszający Przepisy Gry 

 zostanie napomniany, chyba że istnieje możliwość zastosowania korzyści lub 

przewinienie karane rzutem wolnym lub karnym zostanie popełnione przez drużynę 

broniącą. 

Jeżeli rzut z rogu nie zostanie wykonany w ciągu 4 sekund: 

● zarządza się rzut od bramki dla drużyny przeciwnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


