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Určené 
členským federáciám 
 

Bazilej, 17. september 2012 
 

 
 
 
 

Publikácia IHF  -  Aktualizácia vysvetliviek pravidiel 
hádzanej 2012 

 
Drahí priatelia hádzanej. 
 
Pracovná skupina pravidiel hry IHF uverejnila Publikáciu pravidiel hry 
IHF 2011 obsahujúcu všetky relevantné interpretácie a dodatočné 
vysvetlivky s cieľom poskytnúť väčšiu jasnosť ohľadom Pravidiel hry z 
roku 2010. 
 
Aktualizovaná verzia dokumentu z roku 2012 obsahuje niektoré 
interpretácie a dodatočné vysvetlivky nevyhnutné pre správnu 
interpretáciu pravidiel. 
 
Dokument v troch oficiálnych jazykoch IHF - v angličtine, francúzštine a 
nemčine - je prílohou tohto listu a je takisto dostupný na webovej 
stránke IHF. 
 
Dúfame, že dokument Vám bude nápomocný. Kedykoľvek sme Vám k 
dispozícií, ak by ste mali nejaké ďalšie otázky. 
 
So športovým pozdravom 
 
Medzinárodná federácia hádzanej 
Amal  Khalifa,  
v.r.  
                                                                        
Manfred Prause,  
v.r. predseda PRC 
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Slovenský zväz hádzanej – Komisia rozhodcov 

 
IHF – Aktualizácia vysvetliviek pravidiel hádzanej 2012 

 
 

 Komisia pravidiel a rozhodcov Medzinárodnej federácie hádzanej 
(PRC) v spolupráci s expertmi pravidiel  skontrolovala všetky 
predchádzajúce vysvetlivky, posúdila ich relevantnosť a vytvorila novú 
informáciu, ktorá nadobudla platnosť 17.Septembra 2012. Predošlé  
vysvetlivky boli zrušené. 
 

Výmena hráčov a funkcionárov (Pravidlá 4:1–4:2.) 
 
 V prípade, kedy družstvo na začiatku hracej doby nevyužilo 
maximálne dovolený počet hráčov alebo funkcionárov zapísaných v 
zápise je toto družstvo  oprávnené, kedykoľvek pred koncom 
zápasu, vrátane predĺžení: 
 

• dodatočne, hráča už uvedeného v zápise zapísať ako 
funkcionára; 

• dodatočne, niektorého z funkcionárov už uvedených  v 
zápise zapísať ako hráča; 

• maximálny počet hráčov, resp. funkcionárov družstva touto 
zmenou však  nesmie byť prekročený;  

• pôvodné zaradenie takéhoto hráča alebo funkcionára 
zapisovateľ v zápise vyškrtne;  

• nie je dovolené znovu nahradiť v pôvodnom zaradení 
takéhoto hráča alebo funkcionára, ktorý bol už vyškrtnutý; 

• tiež nie je dovolené takto vyškrtnúť účastníka, ktorý má 
formálnu funkciu, aj keby to bolo v súlade s dovolenými 
maximálnymi počtami;  

• tiež nie je možné zapísať do zápisu jednu a tú istú osobu 
súčasne ako hráča aj funkcionára;  

• osobné tresty v náväznosti na zmeny zaradenia 
(napomenutie, vylúčenie) musia byť posudzované tak: 

 a-   že platia osobitne pre každú trestanú osobu; 
 b- že sa započítajú  do  kvóty trestov hráčov a 
 funkcionárov každého družstva.  
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Poznámka k Pravidlám 4.1 – 4.2 
 
Medzinárodná federácia hádzanej , kontinentálne federácie a národné 
federácie majú právo používať odlišné predpisy vo svojej oblasti 
pôsobenia.  
 
Striedanie hráčov - Výnimka 4:4 
  
Platí, že hráči musia vždy opustiť hraciu plochu za čiarou pre striedanie 
svojho družstva. Výnimku majú zranení hráči: 
 

• zranený hráč, po prerušení hracieho času,  v prípadoch , kde je 
zrejmé, že potrebuje lekárske  ošetrenie na striedačke alebo v 
kabíne, nesmie byť nútený opustiť hraciu plochu cez priestor 
vlastného striedania;  

• rozhodcovi majú pravo povoliť takémuto hráčovi odchod z hracej 
plochy aj mimo priestor vlastného striedania a tiež majú právo 
povoliť striedajúcemu spoluhráčovi zraneného hráča predčasný 
vstup na hraciu plochu; 

• vo všetkých týchto prípadoch sú však rozhodcovia povinní skrátiť 
prerušenie hry na minimum. 

 
Nadpočetní hráči (Pravidlo 4:6, ods. 1) 
 
Vtedy, keď na hraciu plochu  vstúpi nadpočetný / chybne 
striedajúci hráč   bez riadneho  striedania, musí byť  tento hráč 
vylúčený na 2 minúty. Ak nie je možné identifikovať previnilého 
hráča, postupuje sa nasledovne: 
 

• Delegát stretnutia alebo rozhodcovia požiadajú 
zodpovedného vedúceho družstva, aby určil / pomenoval  
tohto svojho nadpočetného / chybne striedajúceho  
hráča; 

• menovaný hráč bude potrestaný  osobným trestom 
    2-minútovým vylúčením; 
• v prípadoch, keď zodpovedný  vedúci družstva odmietne 
 určiť  nadpočetného / chybne striedajúceho hráča, 
 delegát stretnutia alebo rozhodcovia si vyberú jedného 
 hráča, ktorý sa v danej chvíli nachádza na hracej ploche 
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a tohto hráča potrestajú osobným trestom – vylúčením na 
2 minúty. 
  
Poznámka k Pravidlu 4:6, ods.1 
 
• Iba hráči, ktorí sa nachádzajú na hracej ploche v čase prerušenia 
 hry, môžu byť označení ako "nadpočetní / previnilí  ".  
• Hráč, ktorý hrá ako dočasný brankár, nemôže byť označený za  

        "nadpočetného / previnilého sa hráča". (Obdobne to platí pre 
 brankára.) 

 
Pozor 
 
V prípadoch , kedy " nadpočetný - chybne striedajúci / previnilí 
sa hráč " určený jeho zodp. ved. družstva, delegátom alebo 
rozhodcami  obdrží týmto trestom  tretie vylúčenie, bude v 
zmysle pravidla 16:6d diskvalifikovaný.  
 
Ochranné pomôcky na tvár a kolená (pravidlo 4:9) 
 
• Používanie všetkých ochranných pomôcok na tvár a hlavu je bez 

ohľadu na ich veľkosť a tvar zakázané! 
 
• Zakázané sú nielen celo tvárové ochranné pomôcky, ale aj všetky 

pomôcky zakrývajúce len časť hlavy alebo tváre. 
 
Pozor 
 
Federácie, rozhodcovia a delegáti  nie sú oprávnení 
udeliť alebo pripustiť akékoľvek výnimky z tohto 
zákazu. 
 
Používanie ochranných pomôcok na kolená vyrobených z pevných alebo 
masívnych materiálov je zakázané. 
Naopak, použitie nákolenníkov a ortéz vyrobených z mäkkých materiálov 
alebo špeciálnych pások, ktoré poskytujú moderné a bezpečné riešenie 
je dovolené. 
 
Pozri prílohu na strane 17 
Odporúčaný postup pre rozhodcov a delegátov. 
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Lepidlo (pravidlo 4:9) 
 

• Používanie lepidla je dovolené. Je dovolené umiestniť nevyhnutne 
potrebné množstvo lepidla na hráčsku obuv tak, aby neohrozovalo 
zdravie hráčov. 

• V súlade s obsahom Pravidla 4:9 je zakázané mať zásobu lepidla 
na ruke alebo zápästí. Toto konanie ohrozuje zdravie súpera. 

• Kontinentálnym a národným federáciám je dovolené prijať aj iné  
reštrikčné opatrenia.  

 
 
Pomoc zranenému hráčovi (pravidlo 4:11) 
 
V prípadoch, kedy na hracej ploche došlo súčasne k zraneniu viacerých 
hráčov jedného družstva môžu rozhodcovia alebo delegát, za účelom 
asistencie zraneným hráčom, povoliť vstup na hraciu plochu aj 
ďalším, oprávneným osobám. 
Rozhodcovia a delegát sledujú situáciu a v prípade potreby sú oprávnení 
povolať na hraciu plochu lekárov a zdravotníkov. 
 
Zranenie brankára (pravidlo 6:8) 
Brankár zasiahnutý loptou nie je schopný  pokračovať v hre. Vo 
všetkých takýchto prípadoch má prioritu ochrana zdravia hráča. Pre 
znovu zahájenie hry prichádzajú do úvahy nasledujúce možnosti. 
 
a- Lopta skončila za postrannou alebo bránkovou autovou čiarou, 
alebo sa kotúľa, či leží v bránkovisku. 
 
Správny postup rozhodcov podľa pravidiel: 
Okamžité prerušenie hry, ktorá bude neskôr znovu zahájená podľa 
horeuvedených situácií vyhadzovaním alebo vhadzovaním. 
 
b- Rozhodcovia prerušili hru skôr, než lopta prešla za postrannú 
alebo bránkovú autovú čiaru, resp. predtým, než lopta zostala 
ležať alebo  sa kotúľať v bránkovisku. 
Správny, postup rozhodcov podľa pravidiel: 
Nasleduje znovu zahájenie hry hodom, ktorý zodpovedá 
predchádzajúcej hernej situácii. 
 
c- Lopta je vo vzduchu nad bránkoviskom. 
Správny, postup rozhodcov podľa pravidiel: 
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Rozhodcovia vyčkajú dovtedy (1-2 sekundy), dokedy jedno z 
družstiev získa loptu a až potom prerušia hru. 
Pri znovu zahájení hry bude mať loptu to družstvo, ktoré ju malo v 
držaní pred prerušením hry. 
 
d- Rozhodcovia zapískali v okamihu , keď lopta bola ešte vo 
vzduchu. 
 
Správny postup rozhodcov podľa pravidiel: 
Hra bude znovu zahájená voľným hodom družstva, ktoré malo loptu v 
držaní ako posledné. 
 
e- Lopta sa odrazila od brankára – ktorý nemôže pokračovať v 
hre – k súperovi. 
 
Správny postup rozhodcov podľa pravidiel: 
Okamžité prerušenie hry, znovu zahájenie hry voľným hodom 
útočiaceho družstva, ktoré má loptu v držaní. 
 

• V žiadnom z týchto prípadov nesmie byť nariadený 7 – 
metrový hod.  

• Rozhodcovia pre povinnú ochranu zdravia brankára musia 
prerušiť hru.  

• Nejedná sa teda o problém „neoprávneného hvizdu“ podľa 
pravidla 14:1b. 

 

Kroky – prisunutie nohy (pravidlo 7:3) 
Komentár k tomuto pravidlu bol považovaný za zastaraný, no výklad  
pravidla ostáva nezmenený, predovšetkým teda prisunutie druhej 
nohy hráča nie je považované za ďalší krok. 
 
Kroky – začatie driblingu (pravidlo 7:3) 
V súlade s pravidlami 7:3c a 7:3d nie je považované za krok, keď 
hráč po chytení lopty vo výskoku dopadne prvý krát na hraciu plochu 
(dotyk-0). Platí však, že chytenie lopty vo výskoku znamená prevzatie 
prihrávky. 
  
Dribling a chytenie lopty do ruky vo vzduchu vo výskoku, v priebehu 
driblingu nie je v zmysle tohto pravidla považované za „chytenie lopty“. 
Dopad nohy na hraciu plochu potom, čo hráč dribloval, je teda bez 
výnimky považované za jeden krok. 
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Pravidlá 8:5, 8:6, 8:9, 8:10 – Zásah do hry 
nadpočetným hráčom alebo funkcionárom. 
 
V prípadoch, kedy nadpočetný hráč alebo funkcionár zasiahne do hry, 
a tým zmarí jasnú gólovú príležitosť je rozhodnutie o treste a 
pokračovaní hry závislé na vyhodnotení nasledovných kritérií: 

• Ide o hráča alebo funkcionára?  
• Ide o zmarenie jasnej gólovej príležitosti? 

 
Možné herné situácie: 
a- Pri jasnej gólovej príležitosti vstúpi na hraciu plochu nadpočetný hráč 
pričom nešlo  o jeho zlé striedanie. 
 
Správny postup podľa pravidiel: 
7 – metrový hod a diskvalifikácia so správou. 
 
b- Chybné striedanie – časomerač alebo zapisovateľ píska v priebehu 
jasnej gólovej príležitosti. 
 
Správny postup podľa pravidiel: 
7 - metrový hod a vylúčenie na 2 minúty. 
 
c- Funkcionár družstva vstúpi na hraciu plochu v priebehu jasnej gólovej 
príležitosti. 
 
Správny postup podľa pravidiel: 
7 - metrový hod, diskvalifikácia funkcionára so správou 
 
d- Funkcionár družstva vstúpi na hraciu plochu, no nejedná sa o jasnú 
gólovú príležitosť. 
 
Správny postup podľa pravidiel: 
Voľný hod a progresívne potrestanie funkcionára. 
 
Ďalšie, doplňujúce ustanovenia súvisiace s diskvalifikáciou so 
správou (pravidlá 8:6, 8:10) 
 
Rozhodcovia musia po zápase podať samostatnú písomnú správu 
tak, aby príslušné riadiace orgány mali k dispozícii všetky 
potrebné údaje pre ich následné rozhodnutie. 
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Táto formulácia zakladá riadiacemu orgánu principiálnu 
povinnosť prijať ďalšie opatrenia- teda udeliť následné tresty. 
 
Táto formulácia však nedáva riadiacemu orgánu voľnosť a od 
ďalšieho potrestania upustiť. Znamenalo by to popretie 
skutočností zistených rozhodcami, ktoré sú konečné.  
(Pozri 17:11.) 
 
Diskvalifikácia bez správy nemá byť spájaná s ďalšími trestami a nie je 
teda potrebné ju doplňovať písomnou správou. 
 
Kritériá pre rozlíšenie jednoduchej diskvalifikácie a 
diskvalifikácie so správou 
 
Rozlišujúce kritéria medzi pravidlami 8:5 a 8:6 
 
a- ako „mimoriadne bezohľadné“ sú definované 
 

• násilnosti a fauly podobné násilnosti; 
• nezodpovedné a bezohľadné fauly bez akéhokoľvek zmyslu pre 

normálne správanie; 
• nezadržané alebo úmyselné údery; 
• pokusy o telesné  ublíženie (ohrozenie zdravia). 

 
b- ako „mimoriadne nebezpečné“ sú definované 
 

• fauly, pri ktorých je súper nechránený alebo sa nemôže brániť; 
• extrémne riskantné a nebezpečné  zákroky ohrozujúce zdravie 

súpera; 
 
c- ako premyslený úmyselný faul je definovaný 
 

• zákerný a evidentne úmyselný faul; 
• akcie zamerané na telo súpera s deštruktívnym cieľom; 

 
d- ako zákerný zákrok sú definované 

• záludné a skryté fauly proti nepripravenému súperovi; 
 
e- ako zákroky bez väzby na hernú situáciu sú definované 

• fauly vykonané ďaleko od hráča s loptou; 
• akcie bez náväznosti na taktiku hry. 
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Nešportové správanie vyžadujúce si okamžité vylúčenie 
na 2 minúty (pravidlo 8:8a) 
 
Porovnanie anglickej verzie s francúzskou, resp. nemeckou 
verziou horeuvedeného pravidla umožňuje rôzne interpretácie.  
Preto PRC definuje pravidlo 8:8a nasledovne: 
Ide o protesty sprevádzané hlučnosťou a prudkou gestikuláciou. 
Ide o  provokatívne správanie. 
Provokatívne správanie je novou inštitúciou, ktorou sa treba 
vždy zaoberať oddelene. 
 
Pravidlá 8:9 a 8:10a – pľuvanie 
 
Pľuvanie na kohokoľvek je považované za akciu podobnú násilnosti a 
úspešný pokus musí byť potrestaný podľa 8:10a - diskvalifikáciou so 
správou. 
 
Pravidlá 8:10:c, 8:10d - Posledná minúta“ 
Definícia „poslednej minúty“ platí ako počas riadneho hracieho času 
(koniec druhého  polčasu), tak aj na konci druhého polčasu každého 
predĺženia. 
 
Pravidlo 8:10c - Nedodržovanie vzdialenosti 
 
Nedodržanie vzdialenosti môže viesť k diskvalifikácii so správou 
iba v prípade, že hráč znemožnil vykonanie hodu v poslednej 
minúte zápasu.  
 
Vtedy, keď bol hod vykonaný a potom zablokovaný hráčom stojacim 
príliš blízko, bude aj v poslednej minúte zápasu udelený 
normálny progresívny trest. 
 
Pravidlo 8:10d - diskvalifikácie v poslednej minúte 
zápasu 
V prípadoch diskvalifikácie v poslednej minúte zápasu podľa 8:5 majú 
iba priestupky proti pravidlám uvedené v Komentári 8:6 (priestupky s 
cieľom zabrániť gólu) za následok diskvalifikáciu so správou (8:10c). 
Diskvalifikácia brankára podľa 8:5 (pri opustení bránkoviska) v zásade 
nevedie k diskvalifikácii so správou.  
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Pozor 
Diskvalifikácia so správou by však platila v poslednej minúte 
zápasu za predpokladu porušenia 8:5a-c. 
 
Dodatočné spojenie pravidiel v súlade s 13:1a a 13:1b 
Pravidlá hry z roku 2010 jasne delia pravidlo 8 na sekcie 
skladajúce sa z faulov (8:2 až 8:6) a z nešportového správania 
(8:7 až 8:10).  
V záujme predchádzať nedorozumeniam z hľadiska znovu 
zahájenia hry po nešportovom správaní, ktoré bolo potrestané, 
8:7ff sa pridáva ako spojenie s pravidlami 13:1a a 13:1b. 
 

Koncept výhody počas chybného striedania (pravidlo 
13:2 a 14:2) 
 
Podľa Vysvetlivky č. 7A, odsek 1, časomerač (alebo delegát) musí 
prerušiť hru ihneď -  bez ohľadu na výhodu vyplývajúcu z pravidiel 13:2 
a 14:2.  
Pozor 
Podľa pravidla 13:2 musí byť hra prerušená ihneď dokonca aj  
vtedy, keď sa jedná o chybné striedanie.  
V záujme predchádzať nedorozumeniam špecifikuje PRC 
menovanú vysvetlivku takto: 
 
Časomerač (alebo delegát) a rozhodcovia musia prerušiť hru 
ihneď v prípade porušenia pravidiel 4:2-3 a 4:5-6 v zmysle 
"konceptu výhody" podľa pravidiel 13:2 a 14:2.  
 

Pravidlo 16:8 – diskvalifikovaní hráči a funkcionári 
 
Diskvalifikovaní hráči alebo funkcionári musia ihneď opustiť hraciu 
plochu alebo striedačku a je im zakázaný akýkoľvek kontakt s ich 
družstvom.  
V prípade, že po zahájení hry rozhodcovia zistia ich ďalšie 
porušovanie pravidiel musia ho opísať v písomnej správe. 
Ďalší postih proti týmto osobám je zo strany rozhodcov 
nemožný. Znamená to, že takéto správanie nemôže ovplyvniť 
ďalšiu redukciu hráčov na hracej ploche.  
To isté platí aj vtedy, keby diskvalifikovaný hráč znovu vstúpil na 
hraciu plochu. 
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Príloha 
Doplňujúce rady a odporúčaný postup rozhodcov pri 
plnení úloh zákazu používania tvárových masiek 

 
PRC pravidelne dostáva žiadosti na vyjadrenie, resp. dokonca 
garantovanie výnimiek pre určité druhy tvárových masiek, hoci podľa 
platných predpisov je jednoznačný a absolútny zákaz používať 
tvárové masky. 
 
Vo všeobecnosti žiadatelia najčastejšie argumentujú zaslaním svojho 
subjektívneho názoru spolu s fotodokumentáciou, že tvárová maska 
nepredstavuje nebezpečenstvo pre zdravie hráčov. Napriek tomu, 
Lekárska komisia IHF označila všetky typy a veľkosti tvárových masiek v 
jej odporúčaniach za nebezpečné a navrhla zákaz používania takéhoto 
výstroja. Z toho dôvodu nie je žiadny priestor na zmenu výkladu, 
dokonca aj keby tvárová maska nepredstavovala nebezpečenstvo pre 
ostatných. 
Avšak z času na čas sa objaví prípad, keď jednotlivé kluby alebo hráči 
poukazujú na údajnú neškodnosť tvárových masiek a spôsobujú tým 
problémy v procese rozhodovania pre rozhodcov i technických delegátov 
daného stretnutia. 
Kvôli vyššie uvedenému, PRC vydáva nasledujúce odporúčania 
zahŕňajúce priloženú schému pre rozhodcov a časomeračov 
alebo technických delegátov v záujme napraviť ustanovenia 
uvedené v pravidlách 4:9 a 17:3, odsek 2.  
 
Hráč s tvárovou maskou sa chce zúčastniť hry 
Opatrenia zo strany rozhodcov závisia najmä od momentu spozorovania 
porušenia predpisov. 
V prípade, keď je porušenie spozorované po prvý raz, previnilý 
hráč a zodpovedný vedúci družstva musia byť upozornení na 
zákaz používania tvárových masiek. Previnilý hráč musí zjednať 
nápravu a iba v takom prípade bude pripustený k hre. Pokiaľ je 
hráč takto upozornení po prvý raz, nebude potrestaný osobným 
(progresívnym) trestom. 
Pokiaľ hráč aj napriek upozorneniu nezjedná nápravu, prvé následné 
spozorovanie porušenia predpisov sa považuje za nešportové správanie, 
ktoré si vyžaduje okamžité 2-minutové vylúčenie v zmysle pravidla 8:8a  
(výnimka pre situácia 1.2 uvedená nižšie). Hráč je opätovne vyzvaný na 
zjednanie nápravy. 
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Pokiaľ je porušenie predpisov spozorované po druhýkrát, bude 
sa to považovať za hrubé nešportové správanie a previnilý hráč 
bude diskvalifikovaný (bez správy) podľa pravidla 8:9. 
 
Podľa názoru PRC sa môžu objaviť nasledujúce možné situácie, hoci 
niektoré z nich sa môžu zdať len hypotetické: 
 
1.1 Ak porušenie predpisov v zmysle pravidla 4:9 je spozorované 
pred začiatkom stretnutia (počas rozcvičky), hráč a zodpovedný 
vedúci družstva sú upozornení na zákaz používania tvárových 
masiek v zmysle pravidla 17:3, odsek 2. 

• Hráč musí byť vyzvaný na odstránenie jeho tvárovej masky (4:9, 
IHF Publikácia 2011) 

• Hráč a zodpovedný vedúci družstva musia byť upozornení, že 
v prípade opakovaného (druhého) porušenia pravidla 4:9 bude sa 
to považovať za nešportové správanie podľa 17:5 a dodatku 8:7ff, 
ktorý bude viesť k progresívnemu potrestaniu hráča podľa 8:8a 
alebo 8:9. 

 
1.2 Ak hráč nastúpi na hraciu plochu na začiatku stretnutia s 
nasadenou tvárovou maskou, zápas sa nesmie začať.  

• Previnilý hráč musí byť napomenutý podľa pravidla 16:11, odsek 
2, písmeno a). 

• Hráč s tvárovou maskou musí opustiť hraciu plochu. V zápase 
môže pokračovať iba v prípade zjednania nápravy. 

 
1.3 V prípade keď hráč s nasadenou tvárovou maskou vstúpi na 
hraciu plochu počas hry, rozhodca alebo časomerač/technický 
delegát musí udeliť time - out, aby okamžite prerušil hru kvôli 
potenciálnemu ohrozeniu zdravia hráčov. 
  

• V zmysle pravidla 8:8a (provokatívne správanie) bude previnilý 
hráč vylúčený na 2 minúty (16:3f). 

• Hráč musí potom opustiť hraciu plochu a zjednať nápravu. 
• Hráčovi bude dovolené opäť zasiahnuť do hry po uplynutí  

        jeho 2  minútového vylúčenia a bez tvárovej masky. 
• Stretnutie bude znovu zahájené voľným hodom pre súperiace 

družstvo podľa 13:1a (7-metrový hod v prípade, že zápas bol 
prerušený v momente jasnej gólovej príležitosti). 
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1.4 V prípade keď hráč s nasadenou tvárovou maskou vstúpi na 
hraciu plochu počas hry druhýkrát, rozhodca alebo 
časomerač/technický delegát musí udeliť time - out, aby 
okamžite prerušil hru kvôli potenciálnemu ohrozeniu zdravia 
hráčov. 

• Hráčovo opakované správanie sa považuje za hrubé nešportové 
správanie podľa pravidla 8:9. 

• Hráč bude diskvalifikovaný podľa pravidla 16:6b. 
• Ustanovenia uvedené v pravidlách 16:7 a 16:8, odsek 1 až 4, 

musia byť bezpodmienečne  dodržané. 
• Stretnutie bude znovu zahájené voľným hodom pre súperiace 

družstvo podľa 13:1a (7-metrový hod v prípade, že zápas bol 
prerušený v momente jasnej gólovej príležitosti). 

 
2.1 V prípade, že porušenie predpisov nie je spozorované pred 
stretnutím (počas rozcvičky), hráč, ktorý je na hracej ploche 
pred začiatkom stretnutia musí byť vyzvaný na zjednanie 
nápravy v zmysle pravidla 4:9. 

• Stretnutie sa nesmie zahájiť pokiaľ je previnilý hráč na hracej 
ploche. 

• Hráč a zodpovedný vedúci družstva musia byť upozornení, že v 
prípade porušenia pravidla 4:9 po druhýkrát, bude sa to považovať 
za nešportové správanie podľa 17:5 a dodatku 8:7ff, ktorý bude 
viesť k progresívnemu potrestaniu hráča podľa 8:8a alebo 8:9. 

• Následne sa ako zvyčajne vykoná začiatočný hod (10:1, odsek 1). 
 
2.2 V prípade keď hráč s nasadenou tvárovou maskou vstúpi na 
hraciu plochu počas hry a predtým nebolo rozhodcami alebo 
časomeračom/ delegátom spozorované porušenie predpisov, 
rozhodca alebo časomerač/ delegát musí udeliť time - out, aby 
okamžite prerušil hru kvôli potenciálnemu ohrozeniu zdravia 
hráčov.  

• Hráč musí byť vyzvaný na odstránenie jeho tvárovej masky (4:9, 
IHF Publikácia 2011) 

• Hráč a zodpovedný vedúci družstva musia byť upozornení, že v 
prípade porušenia pravidla 4:9 po druhýkrát, bude sa to považovať 
za nešportové správanie podľa 17:5 a dodatku 8:7ff, ktorý bude 
viesť k progresívnemu potrestaniu hráča podľa 8:8a alebo 8:9. 

• Stretnutie bude znovu zahájené voľným hodom pre súpera podľa 
13:1a – alebo  7-metrovým hodom v prípade, že zápas bol 
prerušený v momente jasnej gólovej príležitosti. 
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2.3 Ak hráč s nasadenou tvárovou maskou vstúpi znova na 
hraciu plochu aj po predchádzajúcom upozornení, rozhodca 
alebo časomerač/technický delegát musí udeliť time - out, aby 
okamžite prerušil hru kvôli potenciálnemu ohrozeniu zdravia 
hráčov. 

• V zmysle pravidla 8:8a (provokatívne správanie) bude previnilý 
hráč vylúčený na 2 minúty (16:3f). 

• Hráč musí potom opustiť hraciu plochu a zjednať nápravu. 
• Hráčovi bude dovolené opäť zasiahnuť do hry po uplynutí jeho 2-

minútového vylúčenia a bez tvárovej masky. 
• Stretnutie bude znovu zahájené voľným hodom pre súpera podľa 

13:1a – alebo  7-metrový hodom v prípade, že zápas bol 
prerušený v momente čistej gólovej príležitosti. 

2.4 Ak hráč s nasadenou tvárovou maskou vstúpi znova na 
hraciu plochu, rozhodca alebo časomerač/technický delegát 
musí udeliť time -out, aby okamžite prerušil hru kvôli 
potenciálnemu ohrozeniu zdravia hráčov. 

• Takéto opakované správanie sa hráča bude  považuje za hrubé 
nešportové správanie podľa pravidla 8:9. 

• Hráč bude diskvalifikovaný podľa pravidla 16:6b. 
• Ustanovenia uvedené v pravidlách 16:7 a 16:8, odsek 1 až 4, 

musia byť bezpodmienečne  dodržané. 
• Stretnutie bude znovu zahájené voľným hodom pre súpera podľa 

13:1a  – alebo 7-metrovým hodom v prípade, že zápas bol 
prerušený v momente jasnej  gólovej príležitosti. 
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Hráč s maskou – Odporúčané postupy pre rozhodcov*

Bol hráč s maskou 

identifikovaný počas 

rozcvičky?
Áno Nie

Hráč s maskou vstúpil po 

prvý krát na hraciu plochu 

pri začiatku stretnutia 

(začiatočný hod)!

Hráč s maskou vstúpil po 

prvý krát na hraciu plochu 

počas stretnutia!

Hráč s maskou vstúpil na 
hraciu plochu druhý krát 

počas stretnutia!

Hráč s maskou vstúpil na 
hraciu plochu druhý krát 

počas stretnutia!

Hráč bude vylúčený na dve 
minúty podľa 8:8a

Hráč musí byť
diskvalifikovaný podľa 8:9

Upozorniť hráča 

a ZVD „A“

Hráč s maskou napriek 
tomu vstúpil na hraciu 

plochu pri začiatku stretnutia 

(začiatočný hod)

Napomenutie
hráča podľa 

16:11a

Hráč s maskou napriek 
tomu vstúpil na hraciu 

plochu počas stretnutia.

Hráč s maskou vstúpil na 
hraciu plochu druhý krát 

počas stretnutia!

Hráč s maskou vstúpil počas stretnutia

opäť na hraciu plochu!

Výnimka: Pre 
pochybenie 

pred začiatkom 
stretnutia, 

podľa 16:11, je 
možné iba 

napomínanie 
alebo 

diskvalifikácia!

Ak došlo k porušeniu 
druhý krát (výnimka je 

vylúčená) napriek 
predchádzajúcemu 

upozorneniu, musí byť
hráč vylúčený a v 
prípade ďalšieho 

porušenia 
diskvalifikovaný!

* Ak iné nebezpečné predmety, ako uvádza pravidlo 4:9, spôsobia porušenie, odporúčané postupy budú
aplikované rovnakým spôsobom. 

Upozorniť hráča 

a ZVD „A“

TO, Upozorniť

hráča a ZVD „A“
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