
Co trzeba wiedzieć o spalonym? 

Pozycja spalona, a spalony, to zasadnicza różnica! Przeczytaj poniżej, na czym ona polega!  

Pamiętaj, że przebywanie na pozycji spalonej nie jest przewinieniem samym w sobie.  

Zawodnik jest na pozycji spalonej, jeżeli: 

 jakakolwiek część głowy, ciała czy nóg znajduje się na połowie przeciwnika (wyłączając 
linię środkową), 

 jakakolwiek część głowy, ciała lub nóg jest bliżej linii bramkowej drużyny przeciwnej 
niż zarówno piłka, jak i przedostatni zawodnik drużyny przeciwnej. 

Dłonie i ręce wszystkich zawodników, włącznie z bramkarzami, nie są brane pod uwagę przy 
ocenie pozycji spalonej. 

 Kiedy nie ma spalonego? 

 Zawodnik nie znajduje się na pozycji spalonej, jeżeli znajduje się na równi z: 

 przedostatnim zawodnikiem drużyny przeciwnej, lub 
 dwoma ostatnimi zawodnikami drużyny przeciwnej. 

Zawodnik nie osiąga korzyści, jeśli przebywając na pozycji spalonej, otrzyma piłkę od 
przeciwnika, który w sposób rozmyślny zagrywa piłkę (poza rozmyślną paradą obronną). 

 Zawodnik nie jest spalony, gdy otrzymuje piłkę bezpośrednio z: 

 rzutu od bramki, 
 wrzutu, 
 rzutu rożnego. 

Kiedy zawodnik przebywający na pozycji spalonej może być za to ukarany przez sędziego? 

Zawodnik, który przebywa na pozycji spalonej w momencie, gdy piłka zostaje zagrana lub 
dotknięta przez współpartnera, może być ukarany jedynie wtedy, gdy jest aktywny w grze 
poprzez: 

 branie udziału w grze poprzez zagranie lub dotknięcie piłki podanej lub dotkniętej przez 
współpartnera, lub 

 przeszkadzanie przeciwnikowi poprzez: 

o    utrudnianie przeciwnikowi zagrania lub możliwości zagrania piłki przez wyraźne zasłonięcie 
mu pola widzenia, lub 

o    atakowanie przeciwnika w walce o piłkę, lub 



o    ewidentną próbę zagrania piłki, która znajduje się blisko niego i próba ta ma wpływ na 
przeciwnika, lub 

o    wykonywanie ewidentnych działań, które jednoznacznie wpływają na możliwość zagrania 
piłki przez przeciwnika, 

lub 

 osiąganie korzyści poprzez zagranie piłki lub przeszkadzanie przeciwnikowi, 

gdy piłka: 

 trafiła do zawodnika na pozycji spalonej po rykoszecie lub odbiła się od słupka, 
poprzeczki lub przeciwnika, 

 trafiła do zawodnika na pozycji spalonej w skutek rozmyślnej parady obronnej 
dokonanej przez przeciwnika. 

Dla lepszego rozumienia spalonego warto pamiętać też o definicjach zachowań zawodnika 
przebywającego na pozycji spalonej w momencie, gdy piłka zostaje zagrana lub dotknięta 
przez współpartnera, stanowiących bycie aktywnym w grze poprzez przeszkadzanie 
przeciwnikowi, tj.  

 wykonywanie ewidentnych działań, które jednoznacznie wpływają na możliwość 
zagrania piłki przez przeciwnika, 

 ewidentna próba zagrania piłki, która znajduje się blisko niego i próba ta ma wpływ na 
przeciwnika. 

Za przydatne można zatem uznać, zamieszczone poniżej, wskazówki: 

 „ewidentnie próbuje” – słowa zostały dobrane tak, aby uniknąć sytuacji, w której 
zawodnik biegnie w kierunku piłki z dużej odległości i zostaje za to ukarany z tytułu 
spalonego (chyba, że znajdzie się blisko piłki), 

 „blisko” –określenie to jest ważne, żeby zawodnik nie został ukarany z tytułu 
spalonego, jeżeli piłka ewidentnie przelatuje ponad jego głową lub przed nim, 

 „wpływ” -odnosi się do możliwości (lub zdolności) zagrania piłki przez przeciwnika i 
obejmuje sytuacje, w których ruch przeciwnika w celu zagrania piłki jest opóźniony, 
ograniczony lub uniemożliwiony przez zawodnika przebywającego na spalonym. 


