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Przepisy IFAF  

 
Futbol flagowy 5 na 5 

  
(wybrane) 

 
 
Rozdział 1 – Mecz, Boisko, Piłka i Sprzęt 
1-1-1 Mecz odbywa się pomiędzy dwiema drużynami składającymi się z nie więcej niż 5 zawodników 

na boisku każda.  
1-3-1 Zawodnicy przeciwnych drużyn powinni nosić koszulki w kontrastujących kolorach: 

- koszulki muszą być włożone w spodenki, 
- na koszulkach powinny znajdować się numery, 
- spodenki nie mogą mieć kieszeni, 
- pasy flagowe z miejscami do przyczepienia flag oraz dwiema odczepianymi flagami powinny 
być ciasno zapięte, 
- flagi znajdują się po jednej na każdym biodrze, 
- flagi nie mogą być zakryte strojem zawodnika, 

 

Rozdział 2 – Definicje 
2-1-4 Strefa Zakaz Biegu (No-Running Zone) – 5-jardowy obszar na obu końcach boiska tuż przed 

polem punktowym 
2-2-6 Nacierający (Blitzer) – zawodnik obrony, który w momencie snapu stoi co najmniej 7 jardów 

przed linią wznowienia i rusza na rozgrywającego zaraz po snapie.  
2-10-4 Sack – zerwanie flagi rozgrywającemu, który jest w posiadaniu piłki. 
2-11-2 Blokowanie – bezkontaktowe utrudnianie przeciwnikowi, poprzez wejście w jego drogę. 
2-11-3 Kontakt – dotknięcie przeciwnika, które wywiera wpływ na niego. Dotknięcie bez 

oddziaływania na przeciwnika nie jest uznawane za kontakt. 
2-11-4 Zerwanie Flagi – to oderwanie jej przy użyciu dłoni 
2-11-5 Zasłanianie Flagi (zawodnika z piłką) – próba uniknięcia zerwania flagi poprzez zasłonięcie jej 

dowolną częścią ciała lub piłką. 
2-12-1 Przeskok – próba uniknięcia przez zawodnika z piłką zerwania flagi poprzez odbicie się od 

ziemi i próbę przeskoczenia jedną lub obiema nogami. 
2-12-2 Nurkowanie – próba uniknięcia przez zawodnika z piłką zerwania flagi poprzez pochylenie w 

przód górnej części ciała, bez względu czy nastąpi skok. 
2-12-3 Obrót – próba uniknięcia przez zawodnika z piłką zerwania flagi poprzez obrót własnego ciała 

wokół pionowej osi. Obrót jest dozwolony. 
2-13-1 Prawo Miejsca – zostaje przyznane zawodnikowi stojącemu w miejscu (przeciwnicy są 

zmuszeni go omijać).  Stanie w miejscu oznacza pozostanie w miejscu przyjmując normalną 
postawę gracza bez bocznych ruchów. Podskakiwanie do góry w celu rzucenia lub złapania 
podania lub zerwania flagi nie odbiera prawa miejsca. 

2-13-2 Prawo Kierunku – zostaje przyznane zawodnikowi poruszającemu się w określonym kierunku, 
a przeciwnicy muszą unikać z nim kontaktu. Prawo Miejsca ma wyższość nad Prawem Kierunku 
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Rozdział 3 – Czas gry 
3-2-1 Całkowity czas gry to 40 min., podzielonych na dwie połowy po 20 minut. 
3-2-5 Czas zatrzymuje się: na koniec połowy, na timeout, na prośbę sędziego. W ramach ostatnich 2 

minut każdej połowy czas zatrzymuje się: 
- po uzyskaniu pierwszej próby, 
- po faulu 
- gdy zawodnik z piłką wybiegnie poza boisko 
- gdy podanie lub fumble dotknie podłoża 
- gdy drużyna zdobędzie punkty 
- gdy jest wzięty timeout 
- podczas podwyższenia  

3-3-2 Każda drużyna ma do dyspozycji dwa czasy na żądanie w każdej połowie. 
 

Rozdział 4 – Piłka żywa, Piłka martwa 
4-1-1 W celu rozegrania kolejnej próby piłkę należy ustawić w połowie szerokości boiska. 
4-1-2 Piłka żywa staje się martwą gdy: 

- piłka dotknie czegokolwiek poza boiskiem 
- zawodnik z piłką wyjdzie poza boisko 
- dowolna część ciała zawodnika, za wyjątkiem jego stopy lub dłoni, ma kontakt z ziemią 
- zawodnik z piłką pozoruje przyklęknięcie 
- podanie lub fumble dotyka ziemi 
- po fumble piłkę odzyskuje kolega z drużyny zawodnika, który piłkę upuścił 
- zawodnik wchodzi w posiadanie piłki mając na swoim pasie mniej niż 2 flagi lub flagi na jego 
pasie nie są ustawione prawidłowo, za co odpowiada sam zawodnik 
- ma miejsce przyłożenie, touchback, safety lub skuteczne podwyższenie 
- ma miejsce faul, który powoduje, że piłka staje się martwą (np. kopnięcie, spóźnione podanie, 
przeskok, diving) 

 

Rozdział 5 – Seria prób 
5-1-1 Seria czterech kolejnych prób powinna być przyznana zespołowi, który ma wprowadzać piłkę 

poprzez snap w chwili: rozpoczęcia połowy, po zdobyciu punktów, po safety, po touchback lub 
po zmianie drużynowego posiadania. 

5-1-1 Nowa seria prób powinna być przyznana atakowi, gdy: 
 - drużyna po raz pierwszy w serii jest w legalnym posiadaniu piłki poza środkiem, gdy piłka 

stała się martwą. W przypadku gdy kara cofa piłkę poza środek boiska, pierwsza próba nie jest 
przyznawana. 

 - przyjęta kara przyznaje pierwszą próbę. 
5-1-1 Nowa seria prób powinna być przyznana obronie na jej własnym 5 jardzie, gdy po czwartej 

próbie drużynie atakującej nie udało się zdobyć pierwszej próby. 
5-1-1 Po przechwycie pierwsza próba powinna być przyznana obronie w miejscu, gdzie piłka stała się 

martwą. 
5-2-1 Gdy podczas próby miał miejsce faul przed zmianą drużynowego posiadania i kara jest przyjęta, 

piłka należy do ataku i próbę należy powtórzyć, chyba że kara: 
 - zawiera utratę próby, 
 - przyznaje pierwszą próbę, 
 - przenosi piłkę poza środek. 
5-2-2 Gdy przyjęta jest kara za faul, który miał miejsce podczas próby i po zmianie drużynowego 

posiadania, piłka należy do drużyny będącej w posiadaniu w chwili, gdy miał miejsce faul. 
Kolejną próba powinna być pierwsza próba. 

5-2-5 W przypadku, gdy podczas próby  miały miejsce faule wzajemnie się znoszące, próbę należy 
powtórzyć. 
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Rozdział 6 – Kopnięcia 
6-1-1 Nie wolno celowo kopać piłki. Jest to faul, który powoduje, że piłka staje się martwą. 
 

Rozdział 7 – Snapowanie piłki i podania 
7-1-1 Zawodnik nie może wprowadzić piłki do gry, nim zostanie ona ogłoszona gotową do gry.  

Piłka powinna być wprowadzona do gry w ciągu 25 sekund od chwili, gdy sędzia główny ogłosi 
ją gotową do gry. 

7-1-3 Wymagania wobec drużyny atakującej: 
 - nie ma minimalnej liczby zawodników, którzy muszą znajdować się na linii wznowienia, 
 - po dotknięciu piłki przez snapera wszyscy zawodnicy muszą być w boisku i za linią 

wznowienia, 
 - żaden gracz nie może popełnić falstartu 
 - wszyscy gracze muszą zatrzymać się na 1 sekundę przed snapem 
 - w chwili snapu jeden zawodnik może być w ruchu, ale nie w kierunku linii wznowienia 
 - rozgrywający nie może biec z piłką przez linię wznowienia, chyba że oddał piłkę i otrzymał ją 

ponownie 
 - gdy piłka znajduje się na lub wewnątrz linii 5 jardów od pola punktowego przeciwnika (strefa 

„zakaz biegu”), atak musi zagrać akcję z podaniem w przód. Jeśli przed podaniem ma miejsce 
zerwanie flagi rozgrywającemu lub zawodnikowi z piłką, który znajduje się przed linią 
wznowienia, nie ma kary za akcję biegową wewnątrz strefy „zakaz biegu”. 

 - rozgrywający ma 7 sekund na rzucenie lub oddanie piłki po snapie 
7-1-4 Wymagania wobec drużyny broniącej: 
 - zanim snaper dotknie piłkę wszyscy zawodnicy muszą być w boisku i przed linią wznowienia, 
 - po ogłoszeniu piłki gotowa do gry nie wolno dotknąć piłki 
 - nie wolno używać słów lub gestów utrudniających grę rywalom 
 - maksymalnie 2 zawodników może prosić o „prawo kierunku”. Jeśli nacierający daje 

nieprawidłowy sygnał lub robi to więcej niż dwóch zawodników jest to nielegalny sygnał 
 - zawodnik, który jest mniej niż 7 jardów od linii wznowienia nie może unieść ręki by 

symulować natarcie 
 - wszyscy nacierający są uprawnieni do przekroczenia linii wznowienia, gdy piłka jest żywa i 

zanim rozgrywający odda piłkę. Pozostali gracze obrony muszą pozostać przed linią 
wznowienia do momentu, gdy piłka zostanie oddana, nastąpi symulacja oddania lub zostanie 
rzucona 

7-1-5 Przekazanie piłki (hand-off) 
 - atak może przekazywać piłkę dowolną ilość razy przed linią wznowienia 
 - żaden zawodnik nie może oddać piłki partnerowi, oprócz gracza ataku przed linią wznowienia 
 - snaper nie może otrzymać piłki przekazanej w przód 
7-2-1 Podanie w tył – zawodnik z piłką może podać piłkę w tył w dowolnej chwili,  o ile ma to miejsce 

przed jego linią wznowienia i wcześniej nie nastąpiła zmiana posiadania 
7-2-3 Po niekompletnym podaniu W TYŁ, piłka należy do drużyny podającej w miejscu ostatniego 

posiadania 
7-2-4 Fumble – gdy zgubiona piłka dotknie ziemi lub innego zawodnika z tej samej drużyny (co 

zawodnik, który ją zgubił), piłka jest martwa i należy do drużyny, która ją ostatnio miała w 
posiadaniu w miejscu ostatniego posiadania 

7-2-5 Nielegalne dotknięcie 
 - wszyscy zawodnicy znajdujący się w boisku są uprawnieni do dotknięcia, zbicia lub złapania 

podania. Rozgrywający jest uprawniony do złapania podania, tylko w przypadku, gdy piłkę 
uprzednio dotknął inny zawodnik 

 - żaden zawodnik ataku, który z własnej woli wyszedł poza boisko, nie może dotknąć podania 
będąc w boisku lub w powietrzu 

7-3-1 Podczas każdej próby drużyna może wykonać tylko jedno podanie w przód, pod warunkiem że 
wcześniej nie nastąpiła zmiana drużynowego posiadania i piłka jest rzucona sprzed linii 
wznowienia 
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7-3-3 Utrudnianie przy podaniu 
 - obowiązuje tylko w trakcie podania i do momentu, gdy podanie jest kompletne lub 

niekompletne 
 - by miało miejsce utrudnianie musi mieć miejsce kontakt fizyczny 
 - utrudnianie przy podaniu to kontakt, który wpływa na przeciwnika, gdy piłka jest w 

powietrzu. Odpowiedzialność unikania przeciwnika spoczywa na obrońcy 
 - nie jest utrudnianiem, gdy dwóch lub więcej uprawnionych graczy wykonuje jednoczesną 

próbę dotknięcia, zbicia lub złapania podania. Uprawnieni zawodnicy obu drużyn mają równe 
prawa do piłki 

 

Rozdział 8 – Punkty 
8-1-1 Wartości punktów 
 - przyłożenie – 6 pkt 
 - podwyższenie z 5 jardów – 1 pkt 
 - podwyższenie z 12 jardów – 2 pkt 
 - defensywne przyłożenie na podwyższeniu – 2 pkt 
 - safety – 2 pkt 
 - safety na podwyższeniu – 1 pkt 
 

Rozdział 9 – Zachowanie zawodników 
9-1-1 Inicjowanie kontaktu 

- żaden zawodnik nie może wejść w kontakt z przeciwnikiem lub sędzią 
- żaden zawodnik nie może nadepnąć, przeskoczyć lub stanąć na innym zawodniku 
- żaden zawodnik nie może trzymać innego zawodnika 
- wszyscy stojący zawodnicy mają „Prawo miejsca” i przeciwnicy muszą unikać kontaktu 
- zawodnik z piłką nie ma prawa kierunku i ma obowiązek unikania kontaktu 
- wszyscy zawodnicy ataku mają „Prawo kierunku”, tak długo jak długo możliwe jest podanie 
do przodu, a zawodnicy obronny muszą unikać kontaktu. Gdy podanie do przodu jest w 
powietrzu wszyscy zawodnicy mają prawo grać piłkę, ale nie poprzez granie „przez” 
przeciwnika 
- wszyscy uprawnieni nacierający, którzy wykonali prawidłowy sygnał, mają prawo kierunku i 
zawodnicy ataku muszą unikać kontaktu 
- blok może mieć miejsce również bez kontaktu 

9-1-2 Nakierowanie się na przeciwnika 
 - nawet posiadając „Prawo kierunku” zawodnik nie może nakierować się na przeciwnika i wejść 

z nim w kontakt 
 - żaden zawodnik nie może próbować atakować piłkę lub ją wyrwać 
9-2-2 Niesportowe zachowanie 

- nie wolno blokować przeciwnika 
- zawodnik z piłką nie może przeskakiwać lub rzucać się z piłką 
- zawodnik z piłką nie może zasłaniać flagi 
- żaden zawodnik nie może zerwać flagi przeciwnikowi bez piłki. Nie jest faulem zerwanie flagi 
przeciwnikowi, który symuluje posiadanie piłki 

 


