Sửa đổi tạm thời

LUẬT 3 - SỐ LƯỢNG CẦU THỦ
Luật 3 - Cầu thủ: Số lần thay người
Văn bản hiện tại
2. Số lần thay người:
Các giải đấu chính thức
FIFA, liên đoàn châu lục hoặc liên đoàn bóng đá quốc gia sẽ quyết định số lượng
cầu thủ thay thế trong mỗi trận đấu, tối đa 5 cầu thủ, áp dụng tại bất cứ trận đấu thuộc
một giải đấu chính thức ngoại trừ các giải đấu bóng đá Nam và bóng đá Nữ với sự tham
dự của đội hình một của các CLB tại giải đấu hàng đầu hoặc các đội tuyển quốc gia “A”,
với số lượng cầu thủ tối đa được thay thế trong mỗi trận đấu là 3 cẩu thủ.
Sửa đổi tạm thời:
Các đơn vị tổ chức giải đấu có thể lựa chọn áp dụng một hoặc cả hai qui định dưới
đây:
 Trong trận đấu, mỗi đội:
- Có thể sử dụng tối đa 5 cầu thủ thay thế
- Có tối đa ba cơ hội thay người *
- Có thể thực hiện thêm việc thay người vào giờ nghỉ giải lao
 Khi thi đấu hiệp phụ, mỗi đội:
- Có thể sử dụng thêm 1 quyền thay người (kể cả khi đội bóng đã hoặc chưa sử dụng
hết tối đa quyền thay người)
- Có thêm một cơ hội thay người * (kể cả khi đội bóng đã hoặc chưa sử dụng hết tối
đa cơ hội thay người)
- Có thể thực hiện thêm việc thay người:
+ Trong thời gian trước khi bắt đầu đá hiệp phụ
+ Vào lúc nghỉ giải lao khi thi đấu hiệp phụ
Nếu đội bóng chưa sử dụng hết tối đa số lượng cầu thủ thay thế hoặc quyền thay
người, việc thay người và cơ hội thay người chưa sử dụng đó có thể sử dụng tại hiệp phụ.
*Khi cả hai đội cùng thay người một lúc, sẽ tính là mỗi đội đã sử dụng một cơ hội
thay người.
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