SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG
LUẬT THI ĐẤU 2020/2021
GIỚI THIỆU
Cuộc họp thường niên lần thứ 134 của IFAB đã diễn ra vào ngày 29/2/2020 tại
Belfast, Bắc Ai - len do ông David Martin - Chủ tịch LĐBĐ Ai - len chủ trì.
Một số các thay đổi đối với Luật thi đấu đã được thông qua, các từ ngữ cụ thể và
chính xác được đề cập trong tài liệu đính kèm.
Tất cả các thay đổi là bắt buộc đối với các giải đấu và trận đấu tính từ ngày
01/6/2020 kể cả đối với những giải đấu diễn ra trước thời điểm này cũng có thể
áp dụng luôn hoặc trì hoãn việc áp dụng cho tới thời điểm bắt đầu mùa giải tiếp
theo là chậm nhất.
Những nội dung thay đổi Luật thi đấu 2020/2021 bao gồm:
Luật 1 - Sân thi đấu
 Tiết diện các cột cầu môn và xà ngang có thể kết hợp bốn hình dạng cơ bản.
Luật 10 - Quyết định kết quả một trận đấu
 Các thẻ vàng (YCs) và cảnh cáo trong trận đấu sẽ không được tính vào quá
trình đá luân lưu (KFPM)
 Xem các thay đổi Luật 14 liên quan tới loạt đá luân lưu
Luật 11 - Việt vị
 Lỗi cố tình dùng tay chơi bóng của cầu thủ phòng ngự được xem là “cố tình
chơi bóng” để xác định việt vị.
Luật 12 - Lỗi và các hành vi không đúng
 Chơi bóng bằng tay:
o Giới hạn giữa vai và cánh tay là hốc nách (xem hình minh hoạ tại
trang 11)
o Một cầu thủ tấn công (hoặc đồng đội của cầu thủ đó) “vô tình” chơi
bóng bằng tay chỉ bị phạt nếu hành động đó xảy ra “ngay” trước một
bàn thắng hoặc một cơ hội ghi bàn rõ rệt.
 Thủ môn có thể phải nhận một thẻ vàng hoặc bị truất quyền thi đấu (thẻ đỏ)
vì chạm bóng “sai luật” lần thứ hai sau khi bắt đầu lại (ví dụ: quả phát bóng,
quả đá phạt…) thậm chí nếu chạm bóng bằng bàn tay/cánh tay
 Bất kỳ vi phạm nào (không chỉ là lỗi) “ảnh hưởng hoặc ngăn cản một pha
tấn công triển vọng” sẽ phải nhận một thẻ vàng
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 Một cầu thủ không giữ khoảng cách 4 mét theo yêu cầu khi thả bóng sẽ nhận
một thẻ vàng
 Nếu trọng tài cho lợi thế hoặc cho một quả đá phạt “nhanh” vì lỗi “ảnh
hưởng) hoặc ngăn cản một pha tấn công triển vọng”, sẽ không phạt thẻ vàng.
Luật 14 - Quả phạt đền
 Thủ môn phạm lỗi sẽ không bị phạt nếu quả đá phạt đềnbị trượt hoặc bật vào
khung thành (không chạm vào thủ môn) trừ khi lỗi đó rõ ràng làm ảnh hưởng
tới cầu thủ đá phạt.
 Thủ môn sẽ bị nhắc nhở cho lần phạm lỗi thứ nhất; và sẽ nhận một thẻ vàng
cho những lần phạm lỗi tiếp theo
 Cầu thủ đá phạt sẽ bị phạt nếu thủ môn và cầu thủ đá phạt vi phạm chính xác
cùng một thời điểm.
Trình tự VAR
 Chỉ cần một “ký hiệu TV” cho việc xem lại VAR
Thuật ngữ
 Thêm định nghĩa lỗi túm kéo đối phương
 Vị trí của một cầu thủ khi bắt đầu lại trận đấu chính là vị trí chạm đất của
chân hoặc một phần bất kỳ cơ thể của cầu thủ đó (ngoại trừ những điều nêu
tại Luật 11 - Việt vị)
Diễn giải
Nếu khi thực hiện quả phát bóng hoặc quả phạt, thủ môn nâng bóng lên bằng
chân và một đồng đội đánh đầu/ đánh ngực trả bóng lại cho thủ môn để bắt,
quả đá sẽ được thực hiện lại; không có hình phạt kỷ luật (trừ khi hành động
này lặp đi lặp lại)
Luật 1 - Sân thi đấu
Cầu môn
Từ ngữ sửa đổi
(…)
Các cột dọc và xà ngang phải được làm từ những vật liệu được phê duyệt. Các
cột này phải có tiết diện hình vuông, chữ nhật, tròn, elip hoặc kết hợp những
hình dạng này và không gây nguy hiểm.
Giải thích
Tiết diện các cột dọc và xà ngang có thể kết hợp bốn hình dạng cơ bản.
Luật 2 - Bóng
Thay bóng bị hỏng
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Từ ngữ sửa đổi
Nếu một quả bóng bị hỏng:
 Trận đấu sẽ bị dừng và
 Bắt đầu lại với một quả thả bóng
Giải thích
Từ ngữ thay đổi để nhất quán với Luật 8.
Luật 4 - Trang thiết bị cầu thủ
Các trang thiết bị khác - Hệ thống điện tử theo dõi phong độ cầu thủ
(EPTS)
Từ ngữ sửa đổi
Hệ thống điện tử theo dõi phong độ cầu thủ (EPTS)
Trường hợp thiết bị công nghệ đeo (WT) là một phần của hệ thống điện tử theo
dõi phong độ cầu thủ (EPTS) được sử dụng trong các trận đấu của một giải đấu
chính thức của FIFA, của các Liên đoàn châu lục và các Liên đoàn bóng đá
quốc gia, Ban tổ chức giải phải đảm bảo các thiết bị công nghệ gắn với trang
phục của các cầu thủ phải an toàn và phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn
sau: IMS (Tiêu chuẩn dành cho các trận đấu quốc tế) hoặc Chất lượng FIFA
(FIFA Quality).
(nhãn hiệu này sẽ được bỏ)

Các việc tiến hành thử nghiệm phải được FIFA công nhận.
Trường hợp cung cấp bởi Ban tổ chức giải hoặc trận đấu, Ban tổ chức giải/ trận
đấu đó phải có trách nhiệm đảm bảo các thông tin và dữ liệu truyền từ EPTS
với khu vực kỹ thuật trong suốt các trận đấu tại một giải đấu chính thức là chính
xác và đáng tin cậy.
(…)
Nhãn hiệu sau chứng minh rằng một EPTS (thiết bị đeo hoặc quang học
(optical) đã được thử nghiệm chính thức với các yêu cầu về cung cấp dữ liệu
về vị trí trong bóng đá chính xác và tin cậy:
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Giải thích
Các từ ngữ cập nhật về các tiêu chuẩn chất lượng của FIFA đối với các thiết bị
EPTS.
Luật 10 - Quyết định kết quả một trận đấu
Đá luân lưu 11 mét
Từ ngữ sửa đổi
Đá luân lưu 11 mét được thực hiện sau khi trận đấu kết thúc và áp dụng Luật
thi đấu trừ khi có quy định khác. Một cầu thủ bị đuổi khỏi sân trong trận đấu sẽ
không được tham gia vào đá luân lưu 11 mét; các nhắc nhở và thẻ vàng trong
trận đấu sẽ không bị tính trong quá trình đá luân lưu.
Giải thích
Các thẻ vàng (YCs) và cảnh cáo trong trận đấu (bao gồm cả hiệp phụ) sẽ không
bị tính vì đá luân lưu 11 mét (KFPM) không phải là một phần của trận đấu đó.
Một cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận đấu và cả trong quá trình đá luân lưu sẽ
không bị truất quyền thi đấu trong quá trình đá luân lưu hoặc vì lý do kỷ luật.
Đá luân lưu 11 mét
Từ ngữ sửa đổi
Trong lượt đá luân lưu 11 mét
(…)
 Nếu thủ môn phạm lỗi dẫn tới việc phải thực hiện lại quả đá phạt, thủ
môn đó sẽ bị nhắc nhở cho lần vi phạm đầu tiên và phải nhận thẻ vàng
cho bất kỳ vi phạm nào sau đó.
(…)
 Nếu cả thủ môn và người thực hiện quả phạt phạm lỗi cùng lúc:
Quả đá phạt sẽ tính là trượt và cầu thủ đá phạt sẽ phải nhận thẻ vàng
Giải thích
 Hầu hết thủ môn vi phạm đều do dự đoán sai thời điểm bóng được đá,
vì vậy thủ môn sẽ bị nhắc nhở cho lần vi phạm đầu tiên nhưng sẽ phải
nhận thẻ vàng nếu tiếp tục vi phạm khi quả phạt được thực hiện lại
và/hoặc tại những lượt đá sau đó.
 Hiếm khi thủ môn và cầu thủ thực hiện quả phạt vi phạm chính xác cùng
một thời điểm, cầu thủ đá phạt cần bị phạt vì đó là hành vi “không đúng”
dẫn tới vi phạm của thủ môn.
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Luật 11 - Việt vị
Lỗi việt vị
Từ ngữ sửa đổi
Một cầu thủ ở vị trí việt vị nhận bóng từ đối phương đã chủ động chơi bóng ,
bao gồm cả cố ý chơi bóng bằng tay, sẽ không bị coi là chiếm lợi thế (không
việt vị), trừ khi đó là pha chủ động cứu bóng của đối phương.
Giải thích
Làm rõ việc chơi bóng bằng tay của một hậu vệ được coi là “chủ động chơi
bóng” để xác định việt vị. Vì chủ động chơi bóng “hợp lệ” (ví dụ: đánh đầu
hoặc đánh ngực) khiến cho một cầu thủ ở vị trí việt vị không còn bị việt vị nữa,
việc chơi bóng “không hợp lệ” cũng nên có chung kết quả đó.
Luật 12 - Lỗi và các hành vi không đúng
1. Phạt trực tiếp - Chơi bóng bằng tay
Văn bản mới và hình minh họa
Để xác định lỗi chơi bóng bằng tay, ranh giới phía trên của cánh tay thẳng
hàng với hõm nách.
Giải thích
Để chơi bóng bằng tay, cánh tay tính bắt đầu từ hõm nách, như hình mình
họa tại trang 11.
2. Phạt trực tiếp - Chơi bóng bằng tay
Từ ngữ sửa đổi
Một cầu thủ bị coi là phạm lỗi nếu:
 Cố tình chạm bóng bằng tay/cánh tay, bao gồm việc di chuyển tay/cánh
tay đến bóng
 Ghi bàn vào cầu môn đối phương trực tiếp bằng tay/cánh tay, thậm chí
là vô tình, bao gồm cả tay/cánh tay thủ môn
 Sau khi bóng chạm tay/cánh tay của cầu thủ đó hoặc tay/cánh tay của
một đồng đội, thậm chí là vô tình, cầu thủ đó ngay lập tức:
o Ghi bàn vào cầu môn đối phương
o Tạo ra một cơ hội ghi bàn
 Chạm tay/cánh tay vào bóng khi:
 (…)
Trừ các pha phạm lỗi nêu trên, sẽ không coi là pha phạm lỗi nếu bóng chạm
tay/cánh tay một cầu thủ.
Giải thích
Làm rõ hơn như sau:
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 Nếu một cầu thủ tấn công vô tình chạm bóng bằng tay/cánh tay và bóng
chuyển hướng tới một cầu thủ tấn công khác và đội đang tấn công ngay
lập tức ghi bàn, đây là lỗi chơi bóng bằng tay;
 Không coi là phạm lỗi nếu sau khi vô tình chơi bóng bằng tay, bóng di
chuyển một khoảng cách (chuyền hoặc rê bóng) và/hoặc có một số
đường chuyền trước khi ghi bàn hoặc có cơ hội ghi bàn.
3. Quả đá phạt trực tiếp - Xử lý bóng
Văn bản sửa đổi
Thủ môn cũng có những hạn chế tương tự như bất kỳ cầu thủ nào khác khi dùng
tay chơi bóng ở ngoài khu phạt đền. Nếu thủ môn dùng tay chơi bóng trong khu
phạt đền của anh ta trong những trường hợp không được phép, đội đối phương
sẽ được hưởng quả phạt gián tiếp nhưng thủ môn không bị các hình thức xử lý
kỷ luật khác. Tuy nhiên, nếu hành vi phạm lỗi là chơi bóng lần thứ hai (kể cả
dùng tay/cánh tay hay không) sau khi trận đấu đã bắt đầu lại và trước khi bóng
chạm một cầu thủ khác, thủ môn phải bị xử lý kỷ luật nếu hành vi đó ngăn chặn
một cuộc tấn công triển vọng hoặc ngăn cản một bàn thắng hay một cơ hội ghi
bàn rõ ràng của đội đối phương.
Giải thích
Nếu thủ môn cố tình chơi bóng lần thứ hai khi trận đấu đã bắt đầu lại (trước khi
bóng chạm một cầu thủ khác) và ngăn chặn một cuộc tấn công triển vọng hoặc
từ chối một bàn thắng hoặc một cơ hội ghi bàn rõ ràng, thủ môn nên được cảnh
cáo (thẻ vàng) hoặc bị đuổi khỏi sân (thẻ đỏ). Điều này được áp dụng ngay cả
khi cú chạm thứ hai là bằng tay/cánh tay, vì hành vi phạm lỗi không phải là ‘bóng
chạm tay', mà là chơi bóng lần thứ hai 'không hợp lệ'.
4. Xử lý vi phạm - Trì hoãn bắt đầu lại trận đấu để rút thẻ phạt
Văn bản sửa đổi
Khi trọng tài đã quyết định cảnh cáo hoặc đuổi cầu thủ, trận đấu không được bắt
đầu lại cho đến khi việc xử lý kỷ luật được thực hiện, trừ khi đội không vi phạm
thực hiện đá phạt nhanh, có cơ hội ghi bàn rõ ràng và trọng tài chưa bắt đầu thủ
tục xử lý kỷ luật. Việc xử lý kỷ luật được thực hiện trong khoảng tạm dừng trận
đấu tiếp theo; nếu hành vi phạm lỗi từ chối là đội đối phương một cơ hội ghi bàn
rõ ràng, cầu thủ cần bị cảnh cáo; nếu hành vi phạm lỗi làm ảnh hưởng hoặc ngăn
cản một pha tấn công triển vọng, cầu thủ không bị cảnh cáo.
Giải thích
Nếu trọng tài cho phép đá phạt 'nhanh' sau khi phạm lỗi DOGSO, thẻ đỏ (bị trì
hoãn) chuyển thành thẻ vàng, do đó để nhất quán, nếu trọng tài cho phép đá phạt
'nhanh' sau khi phạm lỗi mà làm ảnh hưởng hoặc ngăn chặn một cuộc tấn công
triển vọng, thẻ vàng (bị trì hoãn) không nên được rút ra.
5. Xử lý vi phạm - Phép lợi thế
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Văn bản sửa đổi
Nếu trọng tài đưa ra phép lợi thế cho một hành vi phạm lỗi mà quyết định cảnh
báo/truất quyền thi đấu sẽ được đưa ra nếu trận đấu được tạm dừng, thì việc cảnh
báo/truất quyền thi đấu này phải được đưa ra khi bóng ra ngoài sân lần tiếp theo.
Tuy nhiên, nếu hành vi phạm lỗi đã từ chối đội đối phương một cơ hội ghi bàn
rõ ràng, cầu thủ được cảnh cáo về hành vi phi thể thao; nếu hành vi phạm lỗi đã
can thiệp hoặc ngăn chặn một cuộc tấn công triển vọng, cầu thủ không bị cảnh
cáo.
Giải thích
Nếu trọng tài đưa ra phép lợi thế cho hành vi phạm lỗi DOGSO, thẻ đỏ sẽ chuyển
thành thẻ vàng, do đó để nhất quán, nếu trọng tài đưa ra phép lợi thế cho hành vi
phạm lỗi can thiệp hoặc ngăn cản cuộc tấn công triển vọng, thẻ vàng không nên
được rút ra.
6. Xử lý vi phạm - Các lỗi vi phạm có thể cảnh cáo
Văn bản sửa đổi
Một cầu thủ sẽ bị cảnh cáo nếu bị bắt lỗi:
(…)
 Không chấp hành khoảng cách theo yêu cầu khi trận đấu bắt đầu lại với
tình huống thả bóng, phạt góc, đá phạt và ném biên.
Giải thích
Bao gồm các tình huống thả bóng trong mục những vi phạm có thể cảnh cáo vì
'không tôn trọng khoảng cách theo yêu cầu'.
7. Xử lý vi phạm - Cảnh cáo do các hành vi phi thể thao
Văn bản sửa đổi
Có nhiều trường hợp khác nhau khi cầu thủ phải bị cảnh cáo về hành vi phi thể
thao, kể cả nếu cầu thủ:
(...)
 Vi phạm bất kỳ hành vi phạm lỗi nào khác gây cản trở hoặc ngăn chặn
một cuộc tấn công triển vọng, trừ trường hợp trọng tài chính quyết định
trao một quả đá phạt đền cho một lỗi vi phạm do tìm cách để chơi bóng
Giải thích
Một cuộc tấn công triển vọng có thể bị ngăn chặn hoặc can thiệp bởi một pha
phạm lỗi không phải là một lỗi tranh chấp (ví dụ: chơi bóng 'không hợp lệ' lần
thứ hai sau khi bắt đầu lại trận đấu), do đó, thuật ngữ này giờ bao gồm tất cả các
hành vi phạm lỗi khác ngoài bóng chạm tay, điều đã được đề cập trong luận điểm
trước.
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Luật 14 - Quả đá phạt đền
1. Các lỗi vi phạm và chế tài xử phạt
Văn bản sửa đổi
(...)
Nếu, trước khi bóng vào cuộc, một trong những điều sau xảy ra
(...)
• Thủ môn phạm lỗi:
 Nếu bóng đi vào khung thành, bàn thắng được công nhận
 Nếu bóng bay ra ngoài khung thành hoặc bật lại từ xà ngang hoặc (các)
cột dọc, quả đá phạt chỉ được thực hiện lại nếu vi phạm của thủ môn đối
phương ảnh hưởng một cách rõ ràng đến cầu thủ đá phạt
 Nếu thủ môn ngăn cản được bóng, quả đá phạt được thực hiện lại
Nếu thủ môn vi phạm mà quả phạt phải thực hiện lại, thủ môn sẽ bị nhắc nhở ở
lần vi phạm đầu tiên trong trận đấu và sẽ bị cảnh cáo nếu có vi phạm bất kỳ nào
ở những lần tiếp theo trong trận đấu.
• Đồng đội của thủ môn phạm lỗi:
 Nếu bóng đi vào khung thành, một bàn thắng được công nhận
 Nếu bóng không đi vào khung thành, quả đá phạt được thực hiện lại
• Một cầu thủ của cả hai đội vi phạm , quả đá phạt được thực hiện lại trừ khi có
cầu thủ phạm lỗi nghiêm trọng hơn (ví dụ: động tác giả 'không hợp lệ')
• Cả thủ môn và cầu thủ đá phạt đều phạm lỗi cùng một lúc:
• Cầu thủ đá phạt sẽ bị cảnh cáo và trận đấu bắt đầu lại với một quả đá phạt gián
tiếp cho đội phòng ngự
Giải thích
 Xác nhận (như được nêu trong Thông tư số 17 của IFAB - tháng 8 năm
2019) rằng nếu thủ môn phạm lỗi trong việc thực hiện quả đá phạt đền và
bóng không trúng khung thành hoặc bật lại từ cột dọc hoặc xà ngang (tức
là thủ môn không 'cứu thua' cú đá), thủ môn không bị phạt trừ khi (những)
hành động của thủ môn có tác động rõ ràng đến cầu thủ đá phạt.
 Hầu hết các hành vi lấn sân của thủ môn đều do việc dự đoán sai hướng
bóng sẽ được đá, vì vậy thủ môn không nên bị cảnh cáo cho lần vi phạm
đầu tiên nhưng phải cảnh cáo với bất kỳ hành vi phạm lỗi nào thêm ở cú
đá đó và/hoặc bất kỳ cú đá nào sau đó.
 Nếu người đá và thủ môn phạm lỗi vào cùng một thời điểm (một tình
huống hiếm gặp), lỗi của thủ môn thường được gây ra bởi động tác giả
'không hợp lệ' của người đá, vì vậy người đá phải bị phạt.
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2. Bảng tổng hợp
Bảng bổ sung
Kết quả của cú đá phạt đền
Có bàn thắng

Không có bàn thắng

Hành vi lấn sân của cầu thủ tấn Quả đá được thực hiện lại
công

Quả đá phạt gián tiếp

Hành vi lấn sân của cầu thủ Bàn thắng
phòng ngự

Quả đá được thực hiện
lại

Hành vi lấn sân của cả cầu thủ Quả đá được thực hiện lại
tấn công và phòng ngự

Quả đá được thực hiện
lại

Hành vi phạm lỗi của thủ môn Bàn thắng

Không được cứu thua:
quả đá không được thực
hiện lại (trừ khi người đá
bị ảnh hưởng)
Được cứu thua: quả đá
được thực hiện lại và
nhắc nhở thủ môn; cảnh
cáo cho những hành vi
phạm lỗi sau đó

Thủ môn và người đá phạm lỗi Quả đá phạt gián tiếp và Quả đá phạt gián tiếp và
cùng một lúc
cảnh cáo cho người đá
cảnh cáo cho người đá
Bóng được đá về phía sau

Quả đá phạt gián tiếp

Quả đá phạt gián tiếp

Động tác giả ‘không hợp lệ’

Quả đá phạt gián tiếp và Quả đá phạt gián tiếp và
cảnh cáo cầu thủ đá phạt
cảnh cáo cầu thủ đá phạt

Cầu thủ không được chỉ định Quả đá phạt gián tiếp và Quả đá phạt gián tiếp và
đá phạt
cảnh cáo cho cầu thủ đó
cảnh cáo cho cầu thủ đó
Những cập nhật về quy ước và sổ tay hệ thống VAR
1. Quy trình - Kiểm tra
Văn bản sửa đổi
Nếu việc 'kiểm tra' cho thấy có thể xảy ra 'lỗi rõ ràng và hiển nhiên' hoặc 'sự cố
bị bỏ lỡ nghiêm trọng', VAR sẽ truyền đạt thông tin này (nhưng không đưa ra
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quyết định) cho trọng tài chính, người sẽ từ đó quyết định xem có bắt đầu tiến
hành 'xem lại' hay không.
Giải thích
Tham chiếu cho quyết định cuối cùng được loại bỏ, vì VAR được phép đưa ra
lời khuyên cho trọng tài chính về quyết định đó nhưng trọng tài luôn đưa ra quyết
định cuối cùng.
2. Quy trình - Xem lại
Văn bản sửa đổi
 Nếu trận đấu chưa được dừng lại, trọng tài chính sẽ dừng trận đấu khi
bóng ở gần khu vực/tình huống trung lập (thường là khi cả hai đội đang
không ở trạng thái tấn công) và thể hiện 'ký hiệu TV'
 VAR mô tả cho trọng tài chính những gì có thể nhìn thấy các pha quay
lại trên TV và sau đó trọng tài chính:
• Ra 'ký hiệu TV' (nếu chưa thể hiện) và đến khu vực xem lại của trọng
tài để xem đoạn phát lại – đánh giá trên sân (OFR) - trước khi đưa ra quyết định
cuối cùng. Các quan chức trận đấu khác sẽ không được xem lại đoạn phim trừ
khi, trong những trường hợp đặc biệt, được trọng tài chính yêu cầu làm như vậy
hoặc là
• Đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên cảm nhận riêng của trọng tài chính
và thông tin từ VAR, và, khi thích hợp, thông tin từ các quan chức trận đấu khác
- xem lại chỉ dựa vào VAR
 Khi kết thúc cả hai quá trình xem xét, trọng tài chính phải thể hiện lại 'ký
hiệu TV', ngay sau đó là quyết định cuối cùng
 Đối với các quyết định chủ quan, ví dụ: cường độ của một lỗi tranh chấp,
can thiệp khi việt vị, cân nhắc bóng chạm tay, OFR là phương thức thích
hợp
 Đối với các quyết định thực tế, ví dụ: vị trí xảy ra một hành vi phạm lỗi
hoặc cầu thủ (việt vị), điểm tiếp xúc (bóng chạm tay/phạm lỗi), vị trí
(trong hoặc ngoài vòng cấm), bóng ra ngoài cuộc, v.v. việc ‘xem lại chỉ
sử dụng VAR’ sẽ phù hợp hơn nhưng OFR có thể được sử dụng cho một
quyết định xác thực nếu nó sẽ giúp quản lý cầu thủ/trận đấu hoặc đưa ra
quyết định chính xác cao (ví dụ: một quyết định quan trọng sẽ định đoạt
kết quả vào cuối trận đấu)
Giải thích
•
•

Chỉ cần một 'ký hiệu TV' để dùng quyền 'xem lại chỉ sử dụng VAR' (trừ
khi một tín hiệu được yêu cầu sau khi dừng trận đấu).
Sắp xếp lại văn bản nhấn mạnh rằng 'đánh giá trên sân' (OFR) được kỳ
vọng thực hiện khi sự cố/quyết định là không thực tế, chính xác.
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