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Predhovor
Tieto pravidlá IHF nadobudli platnosť 1. júla 2010

Texty pravidiel, komentáre, signalizačné znaky,
vysvetlivky k pravidlám a pravidlá o priestore
striedania sú neoddeliteľnou súčasťou týchto
pravidiel.
Toto neplatí pre Predpisy pre hracie plochy a bránky,
ktoré sú k pravidlám priložené z praktických dôvodov.
Poznámka
Pre zjednodušenie výkladu pravidlá pre označenie
hráčov, funkcionárov, rozhodcov a iné osoby používajú
mužský rod. Pravidlá však platia rovnako pre ženy a
mužov.
Výnimku tvorí Pravidlo 3 – rozdielne veľkosti lôpt.
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Pravidlo 1 - Hracia plocha
1:1

Hracia plocha (Obr.č.1) je 40 metrov dlhý a 20
metrov široký obdĺžnik, zložený z dvoch bránkovísk
a hracieho pola.
Dlhšie okraje obdĺžnika sa nazývajú postranné, kratšie
bránkové čiary (čiary medzi bránkovými žrďami) alebo
bránkové autové čiary (čiary po oboch stranách brány).
Okolo celej hracej plochy by mala byť ochranná zóna
široká minimálne 1 meter vedľa postranných čiar
a minimálne 2 metre za bránkovými autovými čiarami.
Vlastnosti hracej plochy sa nemôžu v priebehu
stretnutia zmeniť tak, aby jedno družstvo tým získalo
výhodu.

1:2

Brány (Obr.č.2a a 2b) sú umiestnené v strede oboch
bránkových autových čiar. Bránky musia byť pevne
zabudované do podlahy, alebo do stien za nimi. Svetlá
výška bránky je 2 a svetlá šírka je 3 metre.
Bránkové žrde sú spojené priečnym brvnom.
Zadná časť žrdí sa musí prekrývať s vonkajším
okrajom bránkovej čiary.
Bránkové žrde a brvno musia mať štvorcový prierez
8 x 8 cm. Na troch stranách, viditeľných z hracej
plochy, musia byť žrde a brvno natreté pásmi dvoch
rozdielnych farieb, ktoré sa musia jasne odlišovať od
pozadia brány.
Bránka musí mať sieť, ktorá musí byť
na konštrukcii
upevnená tak, aby lopta vhodená do bránky zostala
v bráne.

1:3

Všetky čiary na hracej ploche sú súčasťou priestoru,
ktorý ohraničujú. Bránkové čiary medzi žrďami sú
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široké 8 cm, (Obr.č.2a) a všetky ostatné čiary hracej
plochy majú šírku 5 centimetrov.
Čiary na hracej ploche môžu byť celoplošne nahradené
rozdielnymi farbami hracej plochy.
1:4

Pred oboma bránami
je bránkovisko (Obr.č.5).
Bránkovisko je do hracieho pola
ohraničené
čiarou
bránkoviska (6 - metrová čiara), ktorá sa vyznačí
nasledovne:
apred bránkou vo vzdialenosti 6 metrov čiaru
(meriame od vonkajšieho okraja bránkovej
čiary k vonkajšiemu okraju čiary bránkoviska);
bdva štvrťkruhy s polomerom 6 metrov (meriame
od zadných vnútorných rohov bránkových žrdí )
spájajú 3 metrovú čiaru s bránkovou
autovou čiarou (Obr.č.1 a 2a).

1:5

Čiara voľného hodu (9 - metrová čiara) je
prerušovaná čiara vedená súbežne s čiarou
bránkoviska vo vzdialenosti 3 metrov od jej
vonkajšieho okraja. Časti čiary a medzery medzi nimi
merajú 15 cm (Obr.č.1).

1:6

Čiara 7 – metrového hodu je 1 meter dlhá čiara
priamo pred bránkou. Je rovnobežná
s bránkovou
čiarou vo vzdialenosti 7 metrov od nej (merané od
vonkajšieho okraja bránkovej čiary po vonkajší okraj
čiary 7 metrového hodu (Obr.č.1).

1:7

Čiara hranice brankára - čiara 4 metrov je 15 cm
dlhá čiara, priamo pred bránkou. Čiara je
rovnobežná s bránkovou čiarou vo vzdialenosti 4
metrov od nej - merané od vonkajšieho okraja
bránkovej čiary po vonkajší okraj čiary 4 metrov
(Obr.č.1).
Stredová čiara spája stredové body obidvoch
postranných čiar (Obr.č.1 a 3).

1:8
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1:9

Pravidlá hádzanej IHF 2010

Čiara striedania časť postrannej čiary - je pre každé
družstvo úsek postrannej čiary vedúcej vo do
strán vo vzdialenosti 4,5 metra od stredovej čiary.
Hranica pre striedanie je označená čiarou, ktorá vedie
súbežne so stredovou čiarou a prebieha cez postrannú
čiaru v dĺžke 15 cm na obidve strany (Obr.č.1 a 3).
Poznámka
Detailné technické inštrukcie pre značenie hracej plochy
a bránky sú uvedené v Predpisoch IHF pre hraciu plochu
a bránky.
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Obr.č.1 Hracia plocha
Všetky rozmery sú uvedené v centimetroch.
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Obr.č.2a Bránka – čelný pohľad
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Obrázok č. 2b Bránka – bočný pohľad

Obrázok č.3 Čiary striedania a priestor striedania

Stolík pre časomerača a zapisovateľa musí byť
umiestnený tak, aby obaja mohli vidieť priestor a čiary
striedania. Stôl by mal byť umiestnený bližšie
k postrannej čiare, ale aspoň 50 cm od postrannej čiary.
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Pravidlo 2 - Hrací čas.
Záverečný signál. Time - out
Hrací čas
2:1

Normálny hrací čas pre družstvá s hráčmi od 16
rokov je 2x30 minút. Polčasová prestávka trvá
zvyčajne 10 minút.
Normálny hrací čas pre družstvá mládeže vo vekovej
kategórii od 12 do 16 rokov je 2x25 minút a vo
vekovej kategórii od 8 do 12 rokov je 2x 20 minút.
V oboch
kategóriách
je
polčasová
prestávka
zvyčajne 10 minút.

2:2

Predĺženie sa hrá po 5 minútovej prestávke vtedy, keď
stretnutie
skončilo v riadnom hracom čase
nerozhodne a musí sa rozhodnúť o víťazovi.
Predĺženie trvá 2x5 minút s jednou
polčasovou prestávkou.

minútovou

Ak sa aj po prvom predĺžení
zápas
skončil
nerozhodne, v hre sa
po 5 minútovej prestávke
pokračuje druhým predĺžením.
Aj toto predĺženie trvá 2x5 minút s jedno minútovou
polčasovou prestávkou. Ak aj potom sa hrá nerozhodne,
víťaz bude určený
podľa reglementu príslušnej
súťaže. V prípade, že o víťazovi musí rozhodnúť
strieľanie 7- metrových hodov, družstvá musia dodržať
pokyny uvedené v komentári
Komentár:
Ak o výsledku musia rozhodnúť 7 - metrové hody,
potom:

Slovenský zväz hádzanej – Komisia rozhodcov
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každé družstvo určí 5 - na hru oprávnených
hráčov (ktorí nesmeli byť na konci hracieho času
vylúčení alebo diskvalifikovaní);
každý z hráčov má jeden hod, pričom pri hodoch
sa družstvá striedajú; poradie strieľajúcich
hráčov nie je potrebné určiť;
brankárom je dovolené ľubovoľné striedanie;
hráči môžu byť pri strieľaní 7 - metrových hodov
v pozícii brankára alebo strieľajúceho hráča;
rozhodcovia rozhodnú, na ktorú bránku sa bude
strieľať; po žrebovaní rozhodcov si víťaz vyberie
poradie v akom
bude hádzať (prvé alebo
druhé); toto poradie sa zmení pre zostávajúce
hody, ak nie je o víťazovi rozhodnuté po prvej
sérii 5 hodov každého družstva;
pre takéto pokračovanie každé družstvo znovu
určí 5 hráčov, pričom všetci alebo len niektorí
môžu byť tí istí ako v prvej sérii;
tento spôsob výberu 5 hráčov pokračuje
dovtedy, dokedy je to potrebné;
o víťazovi sa teraz rozhodne vtedy, keď vznikol
rozdiel gólov po tom, čo malo každé družstvo
rovnaký počet hodov;
hráči môžu byť v prípade hrubého alebo
opakovaného nešportového správania (16:3a)
z hádzania 7-metrových hodov diskvalifikovaní;
ak sa to týka hráča, ktorý bol práve zaradený do
skupiny 5 hráčov družstva, hráč sa zo skupiny
vynechá a potrestané družstvo musí skupinu
doplniť o iného, na hru oprávneného hráča.
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Záverečný signál
2:3

Hrací čas zápasu začína hvizdom rozhodcu v poli pre
začiatočný hod. Končí automatickým signálom verejnej
časomiery alebo záverečným signálom (hvizdom)
časomerača.
Vtedy, keď takýto signál nezaznie, hrací čas ukončí
hvizdom rozhodca (17:9).
Komentár:
Tam, kde nie je k dispozícii verejná časomiera
s automatickým záverečným signálom časomerač na
meranie času hry použije stolové hodiny alebo stopky
a ukončí zápas (polčas) záverečným hvizdom (18:2).

2:4

Porušenie pravidiel a nešportové správanie, ku
ktorému došlo pred záverečným hvizdom alebo
súčasne s ním (pre polčas, alebo koniec zápasu,
vrátane predĺžení), musí byť potrestané aj keď
následný voľný (13:1) alebo 7 - metrový hod sa po
doznení hvizdu už nevykonajú.
Rovnako tak musí byť hod opakovaný, ak záverečný
signál (pre polčas, koniec zápasu, vrátane predĺžení)
zaznel práve vtedy, keď je voľný alebo 7 – metrový
hod vykonávaný alebo je lopta vo vzduchu.
V obidvoch prípadoch rozhodcovia ukončia zápas
(polčas) až po vykonaní voľného alebo 7 - m hodu,
až potom, keď bude jednoznačne určený bezprostredný
výsledok tohto hodu.

2:5

Pre vykonávanie (alebo opakovanie) voľných hodov
podľa 2:4 sa aplikujú špeciálne obmedzenia,
týkajúce sa postavenia hráčov a striedania.

Slovenský zväz hádzanej – Komisia rozhodcov
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Výnimkou z riadneho flexibilného striedania v 4:4
je
dovolené
striedanie
iba
jedného
hráča
družstva, ktoré vykonáva hod. Porušenie bude
potrestané podľa 4:5 - prvý odstavec.
Navyše, všetci spoluhráči hráča, ktorý vykonáva hod
musia byť od neho vzdialený najmenej 3 metre,
a zároveň musia stáť pred čiarou voľného hodu súpera
(13:7, 15:6, Vysvetlivka č.1).
Postavenie brániacich hráčov je uvedené v 13:8.
2:6

Za porušenie pravidiel alebo nešportové správanie
počas vykonávania voľného alebo 7 - metrového hodu
za okolností opísaných v 2:4-5, môžu byť hráči
potrestaní osobným trestom.
Porušenie pravidiel pri
vykonávaní takéhoto
hodu však v žiadnom prípade nemôže viesť
k voľnému hodu opačným smerom.

2:7

Keď rozhodcovia zistia, že časomerač dal záverečný
signál (pre polčas, koniec zápasu a predĺžení)
predčasne, musia zadržať hráčov na hracej ploche
a dohrať zvyšok hracieho času.
Po opätovnom zahájení hry má loptu to družstvo,
ktoré ju malo v držaní pri zaznení predčasného
signálu. Keď bola lopta mimo hru, potom stretnutie
pokračuje hodom zodpovedajúcim hernej situácii.
Keď bola lopta v hre, potom stretnutie pokračuje
voľným hodom v súlade s 13:4a-b. Vtedy, keď bol
prvý polčas zápasu (alebo predĺženia) ukončený
neskôr –musí byť druhý
polčas o príslušný
čas
skrátený.
Vtedy, keď bol druhý polčas zápasu (alebo predĺženia)
ukončený neskôr, nemôžu rozhodcovi na tejto situácii
nič zmeniť.

16
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Time-out
2:8

Prerušenie hracieho času je povinné pri :
abcd-

vylúčení, diskvalifikácii;
team time – oute (oddychovom čase družstva);
hvizde časomerača alebo delegáta;
nevyhnutnej konzultácii rozhodcov (17:7).

Time – out môže byť podľa okolností použitý aj v iných
situáciách (Vysvetlivka č. 2).
Každé porušenie pravidiel v čase time - outu má
rovnaké následky ako porušenie pravidiel v hracom
času (16:10).
2:9

V súvislosti s prerušením hry len
rozhodcovia
posúdia kedy má byť časomiera zastavené a kedy
opäť spustená: time - out.
Prerušenie
hracieho
času
oznamuje
rozhodca
časomeračovi tromi krátkymi hvizdmi a signalizačným
znakom č.15.
V prípadoch povinného prerušenia hry – hra
je prerušená signálom časomerača alebo
delegáta (2:8b-c) - je časomerač povinný
zastaviť meranie času okamžite, bez čakania na
potvrdenie rozhodcov. Po time – oute musí byť hra
znovu zahájená hvizdom rozhodcu (15:5b).
Komentár:
Každý zvukový signál časomerača alebo delegáta
zastavuje hru (meranie času hry) okamžite.
Aj keď si rozhodcovia, hráči a funkcionári okamžite
neuvedomili, že hra (hrací čas) bol zastavený, hvizd
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znamená, že každá akcia na hracej ploche je po
tomto signále neplatná.
To znamená, že aj dosiahnutý gól nesmie byť
uznaný.
Podobne je to pri rozhodnutí o voľnom, 7 – metrovom
hode, vhadzovaní, začiatočnom hode a vyhadzovaní.
Všetky hody sú tiež neplatné. Hra namiesto týchto
hodov bude pokračovať hodom zodpovedajúcim
hernej situácii na hracej ploche v okamžiku kedy
časomerač alebo delegát zapískali.
Typické situácie: team time - out, chybné striedanie,
problémy na striedačkách a pod.
Platí však zásada, že každý trest udelený medzi
hvizdom časomerača alebo delegáta a zastavením hry
rozhodcami je bez ohľadu na druh priestupku
a prísnosť trestu platný.
2:10 Každé družstvo má právo v zápase dostať jeden
1 - minútový oddychový čas (team time -out) v každom
polčase riadneho hracieho času, no nie v predĺžení
(Vysvetlivka č. 3).
Poznámka
IHF, kontinentálne a národné federácie majú právo vo
vlastných súťažiach určiť počet oddychových časov. Každé
družstvo môže dostať 3 jednominútové oddychové časy
v riadnom hracom čase (okrem predĺžení). (Vysvetlivka č.3)
V posledných 5 minútach riadneho hracieho času je povolený
iba jeden oddychový čas a v každom polčase riadneho hracieho
času môžu byť max. dva oddychové časy.
Pozor
V súťažiach SZH sa možnosť dostať 3 oddychové časy
neuplatňuje.

18
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Pravidlo 3 - Lopta
3.1

Lopta je zhotovená z kože alebo syntetického
materiálu. Lopta musí byť guľatá. Vonkajší materiál
nesmie byť lesklý ani hladký (17:3).

3.2

Družstvá v jednotlivých kategóriách musia používať
lopty nasledujúcich veľkostí (obvod / váha):




58/60 cm a 425/475 g (veľkosť IHF 3) pre mužov
a dorastencov (16 rokov a starší);
54/56 cm a 325/375 g (veľkosť IHF 2) pre ženy
a dorastenky (14 ročné a staršie) a žiakov
a dorastencov od 12 do 16 rokov;
50/52 cm a 290/330 g (veľkosť IHF 1) pre žiačky od 8
do 14 rokov a žiakov od 8 do 12 rokov.

Komentár:
Predpis IHF o loptách („IHF Ball Regulations“) obsahuje
technické požiadavky na lopty používané na všetkých
oficiálnych medzinárodných stretnutiach. Toto pravidlo
neurčuje ani veľkosť a ani váhu lôpt používaných v
minihádzanej.
3.3

Pre každý zápas musia byť k dispozícii najmenej
dve lopty. Náhradné lopty musia byť v priebehu zápasu
jednoducho a bez prieťahov k dispozícii pri stolíku
časomerača / zapisovateľa. Všetky použité lopty musia
zodpovedať 3:1 -2.

3.4

Rozhodcovia určia kedy sa použije náhradná lopta.
V týchto prípadoch je rozhodca povinný dať náhradnú
loptu do hry čo najrýchlejšie tak, aby prerušenie hry
bolo čo najkratšie a nebolo potrebné nariadiť time - out.
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Pravidlo 4 - Družstvo. Striedanie.
Výstroj a zranenie hráčov
Družstvo
4:1

Družstvo je zložené zo 14 hráčov. Na hracej ploche
sa v hre z
jedného družstva môže súčasne
nachádzať najviac 7 hráčov. Ostatní hráči sú
striedajúci.
Družstvo musí mať počas celého zápasu na hracej
ploche jedného hráča označeného ako brankár, tento
hráč sa kedykoľvek (Pozri však druhý odsek
Komentár 8:5) môže stať hráčom v poli.
Rovnako sa môže
hráč
v poli
kedykoľvek
stať
brankárom (4:4 a 4:7).
Na začiatku zápasu musia
mať
obidve družstvá
najmenej 5 hráčov. Počet hráčov družstve môže byť
kedykoľvek v priebehu stretnutia, vrátane predĺženia
doplnený až na 14 hráčov.
Zápas môže pokračovať aj vtedy, keď sa na hracej
ploche nachádza menej ako 5 hráčov.
Je na rozhodcoch, či, a kedy zápas ukončia
(17:12).

Poznámka
IHF, kontinentálne a národné federácie majú právo vo
vlastných súťažiach určiť počet hráčov v jednom
zápase. Každopádne počet nemôže prekročiť 16.
Vysvetlivka 2011
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 oprávnené,

20
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kedykoľvek
pred
koncom
zápasu,
vrátane
predĺžení:
 dodatočne, hráča už uvedeného v zápise
zapísať ako funkcionára;
 dodatočne,
niektorého
funkcionára
už
uvedeného v zápise zapísať ako hráča.
Maximálny počet hráčov, resp. funkcionárov družstva
touto zmenou nesmie byť prekročený. Pôvodné
zaradenie takéhoto hráča alebo funkcionára bude
v zápise vyškrtnuté. Nie je dovolené znovu nahradiť
v pôvodnom
zaradení
takéhoto
hráča
alebo
funkcionára, ktorý bol už vyškrtnutí.
Tiež nie je dovolené takto vyškrtnúť účastníka, ktorý
má formálnu funkciu, aj keby to bolo v súlade
s dovolenými maximálnymi počtami.
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, že platia osobitne pre každú osobu;
 a tiež tak, že sa zarátajú do kvóty hráčov
a funkcionárov družstva.
4:2

Družstvo môže mať počas zápasu maximálne 4
funkcionárov, ktorí nesmú byť počas zápasu
vymenení. Jeden
z nich musí by v Zápise uvedený
ako „zodpovedný vedúci družstva“.
Iba on je oprávnený osloviť časomerača / zapisovateľa
a prípadne rozhodcov (Vysvetlivka č.3, team timeout).
Funkcionárom nie je dovolené počas zápasu
vstupovať
na
hraciu
plochu.
Porušenie
tohto
pravidla sa trestá ako nešportové správanie.
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(8:7, 16:1b, 16:3d a 16:6c). Zápas bude pokračovať
voľným hodom súpera (13:1a-b a Vysvetlivka č.7).
Zodpovedný vedúci družstva ručí zato, že po zahájení
zápasu sa v priestore striedania jeho družstva
nenachádza nikto iný okrem (maximálne 4) v Zápise
uvedených funkcionárov a na hru oprávnených
hráčov.
Porušenie tohto pravidla vedie k progresívnemu
potrestaniu zodpovedného vedúceho družstva (16:1b,
16:3d, 16:6c).
4:3

Hráč alebo funkcionár je oprávnený k účasti na zápase,
keď je prítomný pred začiatkom zápasu a je zapísaný
v Zápise.
Hráči a funkcionári, ktorí sa dostavia po začiatku
zápasu, musia získať oprávnenie od zapisovateľa alebo
časomerača a musia byť dopísaní do Zápisu.
Oprávnený hráč môže kedykoľvek – cez priestor
vlastného striedania – vstúpiť na hraciu plochu (4:4
a 4:6 ).
Zodpovedný vedúci družstva ručí za to, že iba
oprávnení hráči vstúpia na hraciu plochu.
Porušenie pravidla bude potrestané ako nešportové
správanie zodpovedného vedúceho družstva
(13:1a-b, 16:1b, 16:3d, 16:6 a Vysvetlivka č. 7).

Striedanie hráčov
4:4

22

Striedajúci hráči môžu kedykoľvek a opakovane
(2:5) počas zápasu, bez ohlásenia sa časomeračovi
alebo zapisovateľovi nastúpiť do hry na hracej ploche
vtedy, keď ich spoluhráči, ktorých striedajú, hraciu
plochu už opustili (4:5).
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Striedajúci hráč môže vstúpiť a hraciu plochu opustiť
len cez priestor vlastného striedania (4:5).
Táto podmienka platí aj pre striedanie brankárov (4:7 a
14:10).
Vysvetlivka 2011
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, v prípade, kde je zrejmé, že
potrebuje lekárske ošetrenie na striedačke alebo
v kabíne,
po
prerušení
hracieho
času
nesmie byť nútený opustiť hraciu plochu cez
priestor vlastného striedania. Rozhodcovi majú
pravo
povoliť
takémuto
hráčovi
odchod
z hracej plochy mimo priestor striedania
a tiež
majú právo povoliť striedajúcemu
spoluhráčovi
zraneného hráča predčasný vstup na hraciu
plochu. Rozhodcovia
sú však povinní skrátiť
prerušenie hry na minimum.
Pravidlá pre striedanie platia aj v čase prerušenia
hry. Výnimkou je team time - out.
Komentár:
Cieľom čiary striedania je zabezpečiť správne
a disciplinované striedanie hráčov. Cieľom trestania
nie sú situácie, v ktorých hráč prekročí postrannú
alebo
bránkovú
autovú
čiaru
športovým
spôsobom, bez snahy získať výhodu (napr. ide
si zobrať uterák, napiť sa vody, po vylúčení strieda
športovým spôsobom za 15 cm čiarou).
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Taktické - významom negatívne- a teda nedovolené
využívanie priestoru mimo hracej plochy je uvedené
v Pravidle 7:10.
4:5

Chybné striedanie sa trestá vylúčením toho hráča,
ktorý sa previnil. Ak sa v tej istej hernej situácii
dopustí chybného
striedania viacero hráčov toho
istého družstva, potrestaný bude len
ten,
ktorý
chybne striedal prvý. Hra bude pokračovať voľným
hodom súpera (13:1a-b, Vysvetlivka č.7).

4:6

Keď na hraciu plochu bez riadneho striedania
vstúpi nadpočetný hráč alebo ak hráč zasiahne
nedovolene do hry z jeho
priestoru
striedania,
musí byť potrestaný vylúčením.
Jeho družstvo bude počas nasledujúcich dvoch minút
redukované o jedneho hráča, nehľadiac na to, že
nadpočetný hráč musí hraciu plochu opustiť.
Ak na hraciu plochu v čase svojho vylúčenia vstúpi
vylúčený hráč, bude opäť potrestaný vylúčením.
Čas vylúčenia začína okamžite a pre zostatok času
vylúčenia medzi prvým a druhým vylúčením musí byť
družstvo na hracej ploche redukované o ďalšieho
hráča. V oboch prípadoch bude stretnutie pokračovať
voľným hodom súpera (13:1a-b, Vysvetlivka č.7).

Výstroj hráčov
4:7

24

Všetci hráči jedného družstva musia mať rovnaké
športové oblečenie.
Farebná kombinácia dvoch družstiev musí byť jedna od
druhej jasne rozlíšiteľná.
Všetci hráči nastupujúci v pozícii brankára musia mať
rovnakú farbu dresu, ktorá musí byť odlišná od farby
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dresov hráčov obidvoch
(brankárov) súpera (17:3).
4:8

družstiev

a

brankára

Všetci hráči musia byť označení na chrbte číslami
vysokými najmenej 20 centimetrov a na hrudi
číslami
vysokými najmenej 10 centimetrov.
Odporúčané sú čísla od 0 do 99. Hráč, ktorý strieda
pozície hráča v poli a brankára musí mať vždy to isté
číslo. Farba čísiel musí byť zreteľne odlišná od farby
dresov hráčov.

4:9

Hráči musia mať športovú obuv. Nie je dovolené
nosenie takých predmetov, ktoré môžu byť pre súpera
alebo spoluhráčov nebezpečné.
Príklady: chrániče
hlavy, chrániče (masky) tváre,
náramky, hodinky, prstene,
viditeľný
piercing,
náušnice,
okuliare
bez
bezpečného
upevnenia,
okuliare s pevným rámom, ako aj iné predmety,
ktoré by mohli byť nebezpečné (17:3).
Vysvetlivka 2011
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 však pomôcky
zakrývajúce len časť hlavy alebo tváre.
Federácie a ani rozhodcovia 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
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poskytujú
dovolené.

moderné

a bezpečné

riešenie

je

Ploché prstene (obrúčky),malé náušnice viditeľný
piercing sú povolené vtedy, ak sú prelepené a nie sú
nebezpečné. Čelenky a kapitánske pásky z mäkkého
elastického materiálu sú povolené.
Poznámka
Pre vybranú skupinu mimoeurópskych ženských
družstiev je povolené nosenie šatiek a členkových
nohavíc.
Hráči, ktorí nevyhovujú týmto podmienkam sa do
odstránenia chyby nesmú zapojiť do hry.
Vysvetlivka 2011
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.
4:10 Zranenie hráča
Každý hráč, ktorý krváca alebo má zakrvavenú
výstroj,
musí
okamžite
po
zistení
problému
dobrovoľne a okamžite cez
priestor vlastného
striedania opustiť hraciu plochu.
Hráč je povinný nechať sa ošetriť, zastaviť krvácanie,
ranu zakryť obväzom, telo a výstroj očistiť od krvi.

26
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Hráč sa môže cez priestor svojho striedania vrátiť na
hraciu plochu až po odstránení problému.
Hráč, ktorý nerešpektuje toto pravidlo a pokyny
rozhodcov sa správa nešportovo (8:7, 16:1b,
16:3d).
4:11 V prípade zranenia hráča majú rozhodcovia právo
povoliť signalizačným znakmi č. 15 a 16 vstup na
hraciu plochu dvom oprávneným funkcionárom
zraneného hráča.
Výhradným účelom povolenia vstupu na hraciu
plochu je ošetrenie hráča (4:3).
Keď v situácii, kedy na hraciu plochu vstúpi aj iná
(ďalšia) osoba ako dvaja funkcionári, potom ide
o nedovolený vstup na hraciu
plochu a ten musí
byť potrestaný podľa pravidiel 4:6, 16:1b, 16:3d
a 16:6c.
Vysvetlivka 2011
Pomoc zranenému hráčovi (pravidlo 4:11)
V prípadoch, kedy na hracej ploche došlo súčasne
k zraneniu viacerých hráčov jedneho 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.
Naďalej platí, že správanie funkcionára, ktorý na
hracej ploche namiesto
pomoci zranenému hráčovi
dáva inštrukcie iným svojim hráčom,
kontaktuje
súperových hráčov, funkcionárov, rozhodcov, divákov
atď,
musia rozhodcovia vyriešiť ako nešportové
správanie (16:1b, 16:3d, 16:6c).
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Pravidlo 5 - Brankár
Brankárovi je dovolené
5:1

V obrannej činnosti, v bránkovisku, sa dotknúť lopty
ktoroukoľvek časťou tela.

5:2

Pohybovať sa s loptou v bránkovisku, bez ohľadu na
obmedzenia platných pre hráčov.

5:3

Opustiť bránkovisko bez lopty a zúčastniť sa hry na
hracej ploche.
Ak tak urobí, platia preňho všetky pravidlá platné pre
hráčov v poli.
Bránkovisko považujeme za opustené vtedy, keď
sa brankár ktoroukoľvek časťou svojho tela dotkol
hracej plochy za čiarou bránkoviska.

5:4

Opustiť bránkovisko s loptou, ktorú nedostal pod
kontrolu a hrať s ňou ďalej na hracej ploche
(5:3).

Brankárovi je zakázané
5:5

V obrannej činnosti ohrozovať súpera (8:3,
Komentár k 8:5 a 13:1b).

5:6

Opustiť bránkovisku s loptou pod kontrolou
v prípade, že rozhodca už zapískal na vykonanie
hodu, konanie má za následok voľný hod pre
súpera (6:1, 13:1a, 15:7 - 3 odsek), inak sa
vyhadzovanie brankára jednoducho zopakuje (15:7 druhý odsek).
Pozri však interpretáciu možnej výhody podľa 15:7,
pokiaľ by brankár stratil loptu mimo bránkoviska,
po tom, čo prekročil s loptou čiaru bránkoviska.
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Pravidlo 6 - Bránkovisko
6:1

Do bránkoviska smie vstúpiť len brankár (6:3). Za
vstup do bránkoviska sa považuje, keď sa ho vrátane
čiary bránkoviska, dotkne hráč z poľa, ktoroukoľvek
časťou jeho tela.

6:2

Pri vstupe hráča z poľa do bránkoviska musí byť
rozhodnuté takto:
a-

vyhadzovanie, pokiaľ hráč útočiaceho družstva
vstúpil do bránkoviska s loptou, alebo pokiaľ
vstupom bez lopty získal výhodu (12:1);

b-

voľný hod, keď do bránkoviska vstúpil hráč
z poľa brániaceho družstva a získal výhodu,
ale nezmaril jasnú gólovú príležitosť súpera
(13:1b, 8:7f);

c-

7 - metrový hod, keď hráč brániaceho družstva
vstupom do bránkoviska zmaril jasnú gólovú
príležitosť súpera (14:1a).

Pre
účely
tohto
pravidla
výraz
„vstup
do
bránkoviska“ nepočítame jednoduchý dotyk čiary
bránkoviska. Za vstup považujeme len skutočný a
zreteľný vstup do bránkoviska
6:3

Vstup do bránkoviska sa netrestá:
ab-

30

keď do bránkoviska vstúpil hráč po odohraní
lopty a súperovi tým nespôsobil nevýhodu;
keď do bránkoviska vstúpil hráč niektorého
družstva bez lopty a nezískal tým žiadnu
výhodu.
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6:4

Lopta je „mimo hry“ pokiaľ ju má brankár
v bránkovisku pod kontrolou (12:1). Lopta sa do
hry opäť dostane vyhadzovaním (12:2).

6:5

Lopta „zostáva v hre“ vtedy, keď sa kotúľa
v bránkovisku. Je v držaní brániaceho sa družstva
a smie sa jej dotknúť len brankár.
Brankár môže loptu zdvihnúť čím sa dostane mimo
hry, a potom ju vrátiť do hry v súlade s pravidlami
6:4, 12:1-2 a 6:7b.
Vtedy, keď sa kotúľajúcej lopty v bránkovisku dotkne
spoluhráč brankára, nasleduje voľný hod (13:1a, 14:1a
v spojitosti s Vysvetlivkou č. 6c). Hra bude pokračovať
vyhadzovaním (12:1 III) keď sa jej dotkne súper.
Lopta je mimo hry,




keď leží bez pohybu v bránkovisku (12:1 II);
je v držaní brániaceho sa družstva a dotknúť sa
jej môže len brankár;
brankár ju musí v súlade s pravidlami 6:4, 12:2
a 6:7b) vrátiť do hry.

Vtedy, keď sa v bránkovisku ležiacej lopty dotkne
ktorýkoľvek hráč z oboch družstiev, bude hra tiež
pokračovať vyhadzovaním (12:1 druhý odstavec,
13:3).
Je dovolené, pokiaľ je to v súlade s pravidlami 7:1
a 7:8 dotýkať sa lopty, ktorý sa nachádza vo vzduchu
nad bránkoviskom.
6:6

Pokiaľ sa brániaci hráč pri obrannom zákroku dotkol
lopty, ktorú potom brankár chytil alebo zostala ležať
v bránkovisku, pokračuje sa v hre vyhadzovaním
(6:4-5).
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Keď hráč zahrá loptu do vlastného bránkoviska, musí
byť rozhodnuté nasledovne:
abcd-

6:8
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gól, ak lopta skončila v bránke;
voľný hod, ak lopta zostala ležať v bránkovisku
alebo sa lopty dotkol brankár a tá neskončila
v bránke (13:1a-b);
vhadzovanie, ak lopta opustila hraciu
plochu cez vonkajšiu bránkovú čiaru (11:1);
ak lopta bez dotyku brankára prešla
bránkoviskom a vrátila sa na hraciu plochu v hre
sa pokračuje.

Lopta, ktorá sa z bránkoviska dostala na hraciu plochu
zostáva v hre.
Vysvetlivka 2011
Zranenie brankára (pravidlo 6:8)
Brankár zasiahnutý loptou nie
pokračovať v hre

je

schopný

Vo všetkých takýchto prípadoch má prioritu
ochrana zdravia hráča. Pre znovu zahájenie hry
prichádzajú do úvahy nasledujúce možnosti.
aLopta
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,
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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:
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.

dRozhodcovia 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.
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Pravidlo 7 - Hranie s loptou a pasívna hra
Hranie s loptou
Je dovolené
7:1

Loptu s otvorenou rukou alebo zavretou rukou,
ramenom, hlavou, trupom stehnom alebo kolenom
hádzať, chytať, zastaviť, potlačiť alebo udierať.

7:2

Loptu maximálne 3 sekundy držať, aj keď leží na
hracej ploche (12:1a).

7:3

V pohybe s loptou urobiť maximálne 3 kroky (13:1a),
pričom za jeden krok sa považuje keď:
a-

hráč stojac oboma nohami na hracej ploche,
jednu nohu zdvihol a potom položil alebo jednu
nohu posunul z jedneho miesta na druhé;
(Poznámka: prisunutie druhej nohy nie je nikdy
považované za druhý krok).

34

b-

keď hráč stojac na jednej nohe, chytil loptu
a druhou nohou sa dotkol hracej plochy;

c-

keď sa hráč po výskoku dotkol hracej plochy len
jednou nohou a potom na tej istej nohe poskočil
alebo sa dotkol plochy druhou nohou;

d-

keď sa hráč po výskoku dotkol hracej plochy
súčasne obidvoma nohami a potom jednu nohu
zdvihol a položil na hraciu plochu alebo
presunul jednu nohu z jedného miesta na iné.
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Komentár:
Je v súlade s pravidlami, keď hráč s loptou spadne
na hraciu plochu, pošmykne sa a opäť sa
postaví a hrá s loptou ďalej.
Rovnako je dovolené, aby sa hráč vrhol alebo skočil
po lopte, dostal ju pod kontrolu, vstal a pokračoval
v hre.
Vysvetlivka 2011
Kroky – prisunutie nohy (pravidlo 7:3)
Komentár k tomuto pravidlu bol považovaný za
zastaraný, avšak výklad daného pravidla ostáva
nezmenený, predovšetkým teda prisunutie druhej
nohy hráča nie je považované za ďalší krok.
Vysvetlivka 2011
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.
7:4

Na mieste alebo v behu
a-

jedenkrát loptu odraziť od hracej plochy
a jednou alebo obidvomi rukami ju chytiť;

b-

opakovane jednou rukou s loptou driblovať
a potom ju jednou alebo obidvomi rukami znovu
chytiť alebo zodvihnúť;

Slovenský zväz hádzanej – Komisia rozhodcov

35

35

Platné od 1.7.2010

c-

Pravidlá hádzanej IHF 2010

jednou rukou loptu po hracej ploche kotúľať
a potom ju jednou alebo obidvomi rukami znovu
chytiť alebo zodvihnúť.

Od okamihu, keď hráč loptu jednou alebo obidvomi
rukami chytil, musí ju do 3 sekúnd alebo najneskôr
po 3 krokoch odohrať (13:1a).
Úder lopty o hraciu plochu alebo dribling začína vtedy,
keď sa hráč ľubovoľnou časťou svojho tela dotkol lopty
a usmernil ju na hraciu plochu.
Potom, čo sa lopta dotkla hracej plochy alebo bránky,
hráč ju môže opäť odraziť od hracej plochy alebo s ňou
môže opäť driblovať (14:6).
7:5

Loptu prekladať z jednej ruky do druhej.

7:6

Hrať s loptou v kľaku, sede alebo ľahu na hracej ploche.
To tiež znamená, že pokiaľ sú dodržané všetky
požiadavky 15:1
je
dovolené,
aby
hráč
vykonal hod (napr. voľný hod) aj z takej pozície.
Pozor – hráč vykonávajúci hod musí mať pri hode
časť jednej nohy na hracej ploche.

Nie je dovolené
7:7

Potom, čo hráč dostal loptu pod kontrolu,
sa jej
dotknúť viac ako jeden krát, ak sa
medzitým
nedotkla hracej plochy, iného hráča alebo
bránky
(13:1a).
Platí však, že chyby pri chytaní lopty sa netrestajú keď
hráč pri pokuse o chytenie alebo zastavenie lopty ju
nedostal pod kontrolu a pritom sa lopty dotkol
viackrát.

36

Slovenský zväz hádzanej – Komisia rozhodcov

36

Platné od 1.7.2010

Pravidlá hádzanej IHF 2010

7:8

Dotknúť sa lopty nohou od kolena dole s výnimkou, keď
do nohy hráča loptu hodil súper (13:1a-b, 8:7e).

7:9

V prípade, že sa lopta dotkne rozhodcu na hracej
ploche sa hrá ďalej.

7:10 Keď sa hráč s loptou jednou alebo obidvomi nohami
pohybuje mimo hracej plochy (pričom lopta sa
nachádza na alebo nad hracou plochou) bude
nariadený voľný hod pre súpera (13:1a).
Keď sa hráč s loptou pohybuje jednou alebo obomi
nohami mimo hracej plochy, a lopta je nad alebo na
hracej ploche, mali by mu rozhodcovia ukázať, aby sa
vrátil na hraciu plochu.
V prípade že neuposlúchne pokyn rozhodcov alebo sa
táto situácia neskôr zopakuje, bude bez varovania
nariadený voľný hod pre súpera (13:1a).
Za takéto
akcie sa však
pravidiel 8 a 16 neudeľujú.

osobné

tresty

podľa

Pasívna hra
7:11 Družstvu nie je dovolené držať loptu bez zreteľného
pokusu o útočnú akciu alebo streľbu na bránku
súpera.
Taktiež nie je dovolené opakované zdržiavanie všetkých
hodov (Vysvetlivka č.4). Obidva prípady sa posudzujú
ako pasívna hra, ktorá v prípade, že družstvo
pasívnu tendenciu nezmení - bude potrestaná voľným
hodom proti družstvu s loptou.
Voľný hod sa vykoná z miesta, na ktorom sa nachádzala
lopta pri prerušení hry.
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7:12 V prípade spozorovania tendencie pasívnej hry ukážu
rozhodcovia varovný signál (Signalizačný znak č.17).
Signál dáva družstvu s loptou príležitosť zmeniť
spôsob svojej útočnej hry a tak zabrániť strate lopty.
V prípade, keď sa po varovnom signále spôsob útočnej
hry nezmení alebo družstvo nevystrelí na bránku
súpera, bude nariadený voľný hod pre súpera
(Vysvetlivka č.4).
V určitých situáciách môžu rozhodcovia nariadiť voľný
hod
proti družstvu s loptou aj bez použitia
varovného signálu.
Príklad :
Hráč s loptou úmyselne nevyužil na streľbu jasnú
gólovú príležitosť.
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Pravidlo 8 – Fauly a nešportové správanie
Dovolené akcie
8:1

Je dovolené
abc-

otvorenou rukou odobrať alebo loptu z ruky súpera
vypichnúť;
na kontakt zo súperovým telom použiť polo
vystreté paže a takto kontrolovať a sledovať
jeho pohyb;
v súperení o hernú pozície korektne blokovať
súpera telom na celej hracej ploche.

Komentár:
Clonenie znamená pokus zabrániť súperovi v pohybe
voľného priestoru.

do

Postavenie bloku pri streľbe , priebeh blokovania a jeho
ukončenie musí byť k súperovi vykonané zásadne pasívnym
spôsobom (8:2b).
Fauly, ktoré za normálnych okolností nemajú za
následok osobné tresty.
Pozri porovnanie s rozhodcovskými kritériami podľa 8:3a – d.
Nie je dovolené
8:2

a-

vyraziť alebo vytrhnúť loptu z ruky súpera;

b-

blokovať súpera rukami, nohami alebo použiť
akúkoľvek časť tela k vytlačeniu alebo odstrčeniu
súpera z miesta, čo obsahuje aj nebezpečné
použitie lakťov na začiatku a v priebehu akcie;
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c-

súpera zvierať, držať (za telo a alebo výstroj) aj
vtedy ak je súper aj s faulom schopný
pokračovať v hre;

d-

nabiehať a naskakovať na súpera.

Fauly, ktoré vyžadujú osobné tresty podľa pravidiel
8:3 - 6
8:3

Fauly, pri ktorých zákrok smeruje prevažne alebo
výlučne proti telu súpera, musia byť vyriešené
osobným trestom.
To znamená, že okrem voľného alebo 7 – metrového
hodu musí byť vinník potrestaný progresívne. Trest
začína napomenutím
(16:1),
nasleduje
vylúčenie
(16:3b) a končí diskvalifikáciou (16:6d).
U závažnejších faulov, na základe rozhodovacích kritérií
sa použijú ďalšie 3 roviny trestov:





fauly, ktoré musia byť potrestané okamžitým
vylúčením (8:4);
fauly, ktoré musia byť potrestané diskvalifikáciou
(8:5);
fauly, ktoré musia byť potrestané diskvalifikáciou so
správou (8:6).

Kritéria pre rozhodnutie
Posúdenie, ktorý osobný trest je pre konkrétne fauly
primeraný prebieha podľa nasledujúcich kritérií.
Kritéria musia byť v každej hernej situácii primerane
kombinované.

40
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Čo rozhoduje?
abcd-

pozícia faulujúceho hráča (čelné postavenie, faul zo
strany, faul zozadu);
časť tela proti ktorej bol faul vedený (hlava, krk,
trup, ruka, nohy);
dynamika faulu – intenzita nedovoleného kontaktu,
pri ktorom bol súper v rýchlom pohybe;
efektivita faulu:




vplyv na kontrolu tela súpera s loptou;
obmedzenie alebo zabránenie možnosti pohybu
súpera;
súperovi znemožniť pokračovať v hre.

Pre posúdenie obranného faulu je významná analýza
hernej situácie: stalo sa to ...






pri streľbe zo zeme;
pri streľbe vo výskoku;
pri pokuse o streľbu vniknutí
priestoru;
v normálnom behu;
v behu s vysokou rýchlosťou.

do

voľného

Fauly, ktoré vyžadujú okamžité 2 minútové vylúčenie
8:4

Niektoré fauly musia byť potrestané vylúčením bez
ohľadu na to, či trestaný hráč bol alebo nebol pred
tým napomínaný.
Tento prístup sa predovšetkým uplatní v prípadoch,
kedy faulujúci hráč neberie ohľad na ohrozenie súpera
(pozri aj 8:5 a 8:6).
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Kritéria pre rozhodnutia uvedené v 8:3 - príklady:
abcde-

f-

fauly s vysokou intenzitou proti súperovi
v rýchlom behu;
dlhé zvieranie súpera alebo jeho strhnutie na
hraciu plochu;
všetky fauly smerujúce na hlavu, tvár alebo krk
súpera;
údery upriamené na telo súpera alebo jeho
streleckú ruku s loptou;
pokusy narušiť kontrolu tela súpera (napríklad
strhnutie,
udretie,
potiahnutie,
strčenie,
pridržanie
nohy súpera pri pokuse o streľbu
výskokom);
vo vysokej rýchlosti nabiehať alebo naskakovať
na súpera.

Fauly vyžadujúce diskvalifikáciu
8:5

Hráč,
ktorý
napadne
súpera
ohrozujúcim jeho zdravie, musí byť
diskvalifikovaný (16:6a).

spôsobom

Veľké nebezpečie pre zdravie súpera vychádza
z vysokej intenzity faulu a zo skutočnosti, že súper
nie je na takýto faul vôbec pripravený a preto sa
pred faulom a jeho následkami nemôže chrániť
(Komentár k 8:5).
Okrem kritérií uvedených v 8:3 a 8:4 sa v rozhodovaní
uplatnia ja tieto kritériá:
abc-

42

strata kontroly tela útočníka;
mimoriadne agresívny zákrok smerujúci na určité
časti tela súpera, predovšetkým na jeho tvár,
hlavu alebo krk;
bezohľadnosť faulujúceho hráča.
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Komentár:
V prípadoch, kedy je hráč vo výskoku, behu a nemôže
sa
chrániť , je aj faul s malým fyzickým
kontaktom veľmi nebezpečný a môže spôsobiť
vážne zranenie súpera.
V týchto situáciách je pre posúdenie o diskvalifikácii
rozhodujúca nebezpečnosť akcie a nie intenzita
fyzického kontaktu.
Rovnako sa posudzujú herné situácie, keď brankár
s cieľom zachytiť prihrávku súperovi opustí bránkovisko.
Za to, že sa takáto
herná situácia nestane
nebezpečnou pre zdravie súpera je zodpovedný
brankár.
Brankár bude diskvalifikovaný keď:
ab-

získa loptu, no svojim pohybu zapríčiní
zrážku zo súperom;
nedosiahne na loptu, nedostane ju pod
kontrolu a zapríčiní zrážku zo súperom.

Keď
sú
rozhodcovia
v jednej
z týchto
situácií
presvedčení, že bez faulu brankára by súper bol
schopný získať loptu, bude okrem diskvalifikácie
brankára nariadený aj 7 – metrový hod.
Diskvalifikácia za zvlášť bezohľadné, veľmi
nebezpečné, úmyselné alebo zlomyseľné zákroky
vždy vyžaduje písomnú správu rozhodcov
riadiacemu orgánu.
8:6

Keď rozhodcovia vyhodnotia niektorý faul ako zreteľne
bezohľadný, vopred premyslený alebo úmyselne
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násilný, musia o tom po zápase vypracovať riadiacemu
orgánu písomnú správu
Príznaky a charakteristiky, ktoré je možné použiť
ako ďalšie kritéria pre rozhodnutie okrem tých, ktoré sú
uvedené v Pravidle 8 sú:
ab-

zvlášť bezohľadný alebo mimoriadne nebezpečný
faul;
vopred premyslená alebo záludná akcia, ktorá
nesúvisí s hernou situáciou.

Komentár:
V prípadoch, kedy v poslednej minúte zápasu faul hráča
zodpovedá výkladu pravidiel 8:5 alebo 8:6, (zabrániť
dosiahnutiu gólu súpera), bude tento zákrok posúdený
ako „mimoriadne nešportové správanie“ a podľa
pravidla 8:10d primerane potrestaný.
Nešportové správanie, ktoré vyžaduje osobný trest
(8:7-10)
Za nešportové správanie sú považované všetky slovné a mimo
slovné vyjadrenia, ktoré nie sú v súlade s princípmi fair – play
a športovým vystupovaním.
Definícia sa vzťahuje na hráčov, funkcionárov na a tiež mimo
hracej plochy. Pri trestaní nešportového, hrubého
nešportového a mimoriadne nešportového spávania
rozlišujeme 4 rozdielne úrovne herných situácií:



44

akcie, ktoré musia byť podľa 8:7
progresívne;
akcie, ktoré podľa 8:8 musia byť
vylúčením;
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akcie, ktoré v zmysle 8:9 musia byť potrestané
diskvalifikáciou;
akcie, ktoré v zmysle 8:10 musia byť potrestané
diskvalifikáciou a správou.

Nešportové
potrestanie
8:7

Pravidlá hádzanej IHF 2010

správanie,

ktoré

vyžaduje

progresívne

Nižšie – pod písmenami a - f uvedené akcie sú
príklady nešportového správania, ktoré musia byť
potrestané progresívne, začínajúc napomenutím
(16:1b).
abcd-

ef-

protesty proti rozhodnutiam rozhodcov alebo
výroky a neverbálne akcie vykonané s cieľom
ovplyvniť rozhodcov vo svoj prospech;
urážky súpera alebo spoluhráča gestami,
pokrikovaním s cieľom ich zmiasť alebo
znevýhodniť;
nedodržaním 3- metrovej vzdialenosti alebo inak
zdržovať vykonanie hodov súpera;
„divadelným“ predstavením sa pokúsiť ovplyvniť
rozhodcov, preháňaním následkov akcie súpera
sa pokúsiť získať time – out alebo neadekvátne
potrestanie súpera;
aktívnym blokovaní streľby alebo prihrávky
nohou, (netrestajú sa čisté reflexívne pohyby,
napríklad zrazenie nôh k sebe);
opakovaný „taktický“ vstup do bránkoviska.

Nešportové správanie, ktoré vyžaduje okamžité 2
minútové vylúčenie
8:8

Niektoré
prejavy
nešportového
správania
sú
posudzované ako závažnejšie a vyžadujú okamžité
potrestanie vylúčením a to bez ohľadu na to, či
príslušný hráč alebo funkcionár už bol napomenutý.
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Medzi tieto prejavy patria aj :
ab-

c-

hlasité protesty so silnou gestikuláciou alebo
provokatívne správanie;
keď hráč, po rozhodnutí proti jeho družstvu
neposkytne okamžite loptu súperovi tým, že ju
ihneď nepoloží alebo nenechá padnúť na hraciu
plochu;
keď hráč bráni v prístupe k lopte, ktorá sa
dostala do priestoru striedania súpera.

Hrubé nešportové správanie, ktoré vyžaduje
diskvalifikáciu
8:9

Niektoré formy nešportového správania sú považované
za tak závažné, že vyžadujú diskvalifikáciu.
Príklady
abc-

def-

46

demonštratívne odhodenie alebo prudké udretie
lopty o hraciu plochu po výroku rozhodcov;
brankár demonštratívne odmietne chytať 7 –
metrový hod;
po prerušení hry - úmyselné hodenie lopty do
súpera; môže byť tiež považované za „zvlášť
bezohľadný zákrok“ podľa 8:6 vtedy, ak
je hod vykonaný zblízka a s veľkou intenzitou;
nastrelenie brankára do hlavy pri 7 metrovom
hode, pokiaľ sa brankár nepohyboval svojou
hlavou do smeru letiacej lopty;
nastrelenie obrancu do hlavy pri voľnom hode,
pokiaľ sa obranca nepohyboval svojou hlavou do
smeru letiacej lopty;
odplácanie faulu.
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Komentár:
V prípade 7 - metrového alebo voľného hodu je
strieľajúci hráč zodpovedný za to, že nesmie ohroziť
ani brankára ani obrancu.
Diskvalifikácia
za
mimoriadne
nešportové
správanie vyžadujúca vždy písomnú správu
8:10 V prípadoch, kedy rozhodcovia klasifikovali konanie
hráča za mimoriadne nešportové, musia po zápase
riadiacemu orgánu odovzdať písomnú správu.
Príklady
a-

b-

c-

urážky alebo hrozby na inú osobu –
rozhodcu,
časomerača, zapisovateľa,
delegáta, funkcionára, hráča, diváka vo
verbálnej alebo neverbálnej forme
(napr. gestikuláciou, mimikou, pohybom
tela alebo telesným kontaktom);
(I) zásah do hry na hracej ploche
funkcionára zo striedačky alebo
zmarenie jasnej gólovej príležitosti hráčom,
ktorý neoprávnene vstúpil na hraciu plochu (4:6)
alebo zasiahol do hry zo striedačky (II);
za mimoriadne nešportové správanie sa
považujú aj prípady, keď je lopta v poslednej
minúte zápasu „mimo hry“ a hráč, či
funkcionár bráni alebo zdržiava vykonanie hodu
súpera s cieľom zabrániť mu vystreliť na bránu
alebo sa dostať do jasnej gólovej príležitosti.
Pravidlo obsahuje všetky druhy zásahov.
Príklady: obmedzený fyzický kontakt,
prerušenie alebo zmarenie prihrávky,
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bránenie v chytaní lopty, nevydanie lopty
súperovi a pod.
vtedy, kedy je lopta v poslednej minúte „
v hre“ a obranca použije zákrok uvedený
v pravidlách 8:5 alebo 8:6 a takto bráni
súperovi vystreliť alebo sa dostať do jasnej
gólovej príležitosti, bude toto konanie potrestané
diskvalifikáciou s písomnú správou.

Vysvetlivka 2011
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, kde zmarí jasnú gólovú príležitosť je
rozhodnutie o treste a pokračovaní hry závislé na
vyhodnotení nasledovných kritérií:
- hráč alebo funkcionár
- zmarenie jasnej gólovej príležitosti
Možné herné situácie:
aPri jasnej gólovej príležitosti vstúpi na hraciu
plochu nadpočetný hráč a 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
v priebehu jasnej gólovej príležitosti.
 Správny postup podľa pravidiel:

48
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7 - metrový hod, diskvalifikácia funkcionára
so správou.
d-

Funkcionár družstva vstúpi na hraciu plochu, no
nejedná sa jasnú gólovú príležitosť.
 Správny postup podľa pravidiel:
Voľný hod a progresívne potrestanie
funkcionára.

Vysvetlivka 2011
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 rozhodovanie.





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,
čo
by
znamenalo
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.

Vysvetlivka 2011
Kritériá pre rozlíšenie jednoduchej
a diskvalifikácie so správou.

diskvalifikácie

Rozlišujúce kritéria medzi pravidlami 8:5 a 8:6
aako „mimoriadne bezohľadné“ je definované
 násilnosti a fauly podobné násilnosti;
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nezodpovedné a bezohľadné fauly bez
akéhokoľvek
zmyslu
pre
normálne
správanie;
nezadržané alebo úmyselné údery;
pokusy o ublíženie.

b-

ako „mimoriadne nebezpečné“ je definované
 fauly, pri ktorých je súper nechránený alebo
sa nemôže brániť;
 extrémne riskantné a závažné zákroky,
ohrozujúce zdravie súpera;

c-

ako premyslený úmyselný faul je definované
 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.

Vysvetlivka 2011
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.
Vysvetlivka 2011
Pravidlá 8:10:c, 8:10d - Posledná minúta“
 Definícia „poslednej minúty“ nastáva tak
počas riadneho hracieho času (koniec

50
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druhého polčasu), ako aj na konci druhého
polčasu každého predĺženia.

Vysvetlivka 2011
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.
Vysvetlivka 2011
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. Diskvalifikácia so správou by však
platila
v poslednej
minúte
zápasu
za
predpokladu porušenia 8:5a-c.
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Pravidlo 9 - Uznanie gólu
9:1

Gól bude uznaný vtedy, keď lopta celým objemom
prešla za bránkovú čiaru (Obr.č.4) a pred hodom alebo
v jeho priebehu hádžuci hráč a
jeho spoluhráči
neporušili žiadne pravidlá.
Bránkový rozhodca uznanie gólu potvrdí dvoma
krátkymi hvizdmi a signalizačným znakom č.12.


gól treba uznať vo všetkých prípadoch, keď sa
lopta dostala do brány napriek tomu, že niektorý
hráč brániaceho družstva porušil pravidlá;



gól nesmie
byť
uznaný
vo všetkých
prípadoch, kedy rozhodcovia, časomerač alebo
delegát prerušili hru predtým, než lopta prešla
za bránkovú čiaru;



gól pre súpera bude platiť v prípadoch, kedy
hráč odohrá loptu do vlastnej bránky. Výnimka
vyhadzovanie (12:2 – druhý odsek).

Komentár:
Ak osoba alebo iný subjekt neúčastný na hre (divák),
zabráni lopte v jej ceste do brány a rozhodcovia sú
presvedčení , že gól mohol byť, gól musia uznať.
9:2

52

Gól, ktorý bol uznaný, nemôže byť anulovaný
potom, čo rozhodca dal hvizdom pokyn na
vykonanie začiatočného hodu (Komentár k 2:9).
Ak priamo po dosiahnutí gólu, pred začiatočným hodom
zaznie záverečný signál polčasu alebo konca zápasu,
musia rozhodcovia (bez začiatočného hodu) zreteľne
potvrdiť platnosť gólu.
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Komentár:
Gól bude na ukazovateli stavu skóre zobrazený ihneď
potom, čo ho rozhodcovia uznali.
9:3

Víťazom zápasu je družstvo, ktoré dosiahlo väčší
počet uznaných gólov. V prípade, že obidve družstvá
dosiahli
rovnaký
počet
uznaných
gólov
alebo
v zápase nepadol žiaden gól, je výsledok nerozhodný
(2:2).
Uznanie gólu

Gól

Žiadny
gól

(9:1)
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Pravidlo 10 - Začiatočný hod
10:1 Na začiatku zápasu má začiatočný hod družstvo, ktoré
po vyhranom žrebovaní si zvolilo loptu. Druhé
družstvo má právo vybrať si stranu.
Ak si však víťaz žrebovania vybral stranu, bude mať
začiatočný hod
súper.
Pred začiatkom 2. polčasu si družstvá vymenia strany.
Začiatočný hod 2. polčasu bude mať družstvo, ktoré
ho nemalo na začiatku zápasu.
Pred každým predĺžením sa o začiatočný hod
žrebuje. Všetky ustanovenia Pravidla 10:1 platia aj pre
predĺženie.
10:2 Po každom góle je hra zahájená začiatočným hodom
družstva, ktoré dostalo gól (9:2 – druhý odsek).
10:3 Začiatočný hod sa vykoná ľubovoľným smerom zo
stredu hracej plochy, s toleranciou 1,5 m na obidve
strany. Lopta musí byť odohraná do uplynutia 3 sekúnd
po hvizde rozhodcu ( 13:1a, 15:7 – tretí odsek).
Hráč vykonávajúci hod musí stáť jednou nohou na
stredovej čiare, druhou na čiare alebo za ňou
(15:6). V tejto pozícii musí zotrvať dovtedy, dokedy
lopta neopustila jeho ruku (13:1a,15:7-tretí
odsek
a Vysvetlivka č.5).
Hráči družstva vykonávajúceho začiatočný hod nesmú
pred hvizdom prekročiť stredovú čiaru (15:6).
10:4 Pri začiatočnom hode na začiatku každého polčasu
(vrátane všetkých predĺžení) sa všetci hráči musia
nachádzať na vlastnej polovici hracej plochy.
Po góle, pri začiatočnom hode sa hráči družstva ,
ktorí nevykonávali začiatočný
hod
môžu
voľne
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pohybovať na obidvoch poloviciach hracej plochy. Vo
všetkých prípadoch musia byť súperi od hráča
vykonávajúceho začiatočný hod vzdialení minimálne 3
metre (15:4, 15:9, 8:7c).
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Pravidlo 11 - Vhadzovanie
11:1 Vhadzovanie sa vykoná vtedy, keď lopta prešla celým
svojim objemom za postrannú čiaru alebo keď sa
lopty – predtým než prešla za bránkovú
autovú čiaru ako posledný v poli dotkol hráč
brániaceho družstva.
Vhadzovanie nasleduje tiež vtedy, keď sa lopta dotkla
stropu alebo predmetov na strope upevnených.
11:2 Vhadzuje bez hvizdu
(pozri15:5b) to družstvo,
ktorého hráči sa nedotkli lopty predtým ako opustila
hraciu plochu – za postrannú alebo bránkovú autovú
čiaru alebo sa dotkla stropu a na strope upevnených
predmetov - ako poslední.
11:3 Vhadzovanie sa vykoná z miesta, na ktorom lopta
prešla cez postrannú čiaru, alebo keď prešla za
bránkovú autovú čiaru, tak z miesta, kde sa na
príslušnej strane zbiehajú postranná a bránková autová
čiara. Keď sa lopta dotkla stropu alebo predmetov na
strope nad hracou plochou upevnených, vhadzovať sa
bude z najbližšieho bodu bližšej postrannej čiare
k miestu, kde sa lopta dotkla stropu alebo predmetov
nad hracou plochou upevnených.
11:4 Vhadzujúci hráč musí stáť jednou nohou na postrannej
čiare (15:6) a v tejto korektnej pozícii musí zostať
dovtedy, dokedy lopta neopustí jeho ruku (15:7 –
druhý odstavec, 13:1a). Poloha druhej nohy nie je ničím
obmedzená.
11:5 Hráčom súpera je pri vhadzovaní zakázané priblížiť sa
k vhadzujúcemu hráčovi súpera bližšie ako 3 metre
(15:4,15:9, 8:7c).
Zákaz neplatí vtedy, keď brániaci hráč stojí
bezprostredne pred čiarou svojho bránkoviska.
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Pravidlo 12 - Vyhadzovanie
12:1 Vyhadzuje sa keď:
(I)

hráč vstúpi do bránkoviska súpera spôsobom
odporujúcim Pravidlu 6:2a;

(II)

brankár, ktorý vo svojom bránkovisku dostal
loptu pod kontrolu alebo keď lopta zostala
ležať v bránkovisku bez pohybu (6:4-5);

(III) sa súper dotkol lopty, ktorá sa kotúľala
v bránkovisku (6:5 – prvý odstavec), alebo keď
lopta prešla za bránkovú autovú čiaru
potom, čo sa jej ako posledný dotkol brankár
alebo hráč súpera.
To znamená, že vo všetkých - hore uvedených
situáciách - je lopta „mimo hry“. Ak po
nariadení vyhadzovania dôjde k ďalším
priestupkom – predtým – než bolo
vyhadzovanie vykonané, hra musí byť znovu
zahájená vyhadzovaním (13:3).
12:2 Vyhadzovanie vykoná brankár z bránkoviska smerom
cez
čiaru bránkoviska do hracej plochy bez
hvizdu (15:5b).
Vyhadzovanie je vykonané, keď lopta odohraná
brankárom
prešla celým svojim objemom za čiaru
bránkoviska.
Hráči súpera sa síce môžu pohybovať pred čiarou
bránkoviska, no lopty sa môžu dotknúť až vtedy, keď
prešla za čiaru bránkoviska (15:4, 15:9, 8:7c).
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Pravidlo 13 - Voľný hod
Nariadenie voľného hodu
13:1 Hra je prerušená zásadne s tým, že bude znovu
zahájená voľným hodom pre súpera, keď:
a-

družstvo s loptou porušilo pravidlá, ktoré musia
viesť k strate lopty (4:2-3, 4:5-6, 5:6-10, 6:5,
6:7b, 7:2-4,7:7-8,7:10,7:11-12,8:2,19:3,
11:4,13:7,14:4-7,15:7 prvý odsek a 15:8);

b-

brániace sa družstvo porušilo pravidlá, ktoré
viedli k tomu, že družstvo s loptou ju stratilo
(4:2-3, 4:5-6,5:5, 6:2b, 6:7b, 7:8, 8:2).

13:2 Rozhodcovia podporujú plynulosť hry tým, že sa
vyvarujú predčasných prerušení hry súvisiacich
s rozhodnutím o voľnom hode.
To znamená, že rozhodcovia by podľa 13:1 nemali
nariadiť voľný hod vtedy, keď brániace sa družstvo
získalo loptu bezprostredne po porušení pravidiel
útočiaceho družstva.
Rovnako tak by rozhodcovia podľa 13:1 mali do hry
zasiahnuť až potom a len vtedy, keď bude zrejmé, že
útočiace družstvo porušením pravidiel obrancov stratilo
loptu alebo v útoku už nemôže pokračovať .
Ak je treba za porušenie pravidiel udeliť osobný trest,
môžu rozhodcovia – bez toho aby útočníkom spôsobili
nevýhodu – hru prerušiť okamžite. Inak ba malo byť
potrestanie oddialené až do skončenia prebiehajúcej
útočnej akcie.
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Pravidlo 13:2 sa nepoužije v prípade priestupkov proti
pravidlám 4:2-3 alebo 4:5-6, kedy hra musí byť
prerušená okamžite signálom časomerača.
13:3 V prípadoch keď k porušeniu pravidiel s následkom
voľného hodu podľa (13:1 a - b) príde v čase,
kedy je
„lopta v hre“, táto bude znovu zahájená hodom
zodpovedajúcim príčine pôvodného prerušenia hry.
13:4 Okrem herných situácií opísaných v pravidlách 13:1a-b
sa
naviac nariadi voľný hod k znovu zahájeniu hry
v určitých
prípadoch, kedy bola hra prerušená (lopta
bola“ v hre“) a to
napriek
tomu,
že
nedošlo
k porušeniu pravidiel:
a-

ak jedno z družstiev malo v okamžiku prerušenia
hry
loptu vo svojej moci, potom zostáva aj pri
znovu zahájení hry;

b-

ak loptu nemalo v moci ani jedno z družstiev,
potom loptu získa to družstvo, ktoré ju malo v
moci posledné.

13:5 Vo všetkých prípadoch, keď bol nariadený voľný hod
proti družstvu, ktoré loptu v čase prerušenia hry malo
v moci, musí hráč s loptou túto okamžite položiť alebo
nechať padnúť na hraciu plochu tak, aby hra mohla
bez time -outu nerušene pokračovať (8:8b).
Vykonanie voľného hodu
13:6 Voľný
hod
sa
normálne
rozhodcov (15:5b) zásadne
k priestupku.

vykoná
bez
hvizdu
z miesta, kde došlo
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Výnimky zo zásady:


V situáciách popísaných v 13:4a-b sa voľný hod po
hvizde vykoná z miesta, na ktorom sa lopta nachádzala
pri prerušení hry.



Keď rozhodca alebo delegát z IHF, kontinentálnej alebo
národnej federácie preruší hru pre porušenie pravidiel
hráčom alebo funkcionárom brániaceho sa družstva
a nasleduje slovné upozornenie alebo osobný trest, mal
by byť nasledujúci voľný hod vykonaný z miesta, na
ktorom sa lopta nachádzala pri prerušení hry - ak je
toto miesto výhodnejšie ako to, kde došlo
k priestupku.
Rovnaká výnimka platí aj v prípade, keď hru preruší
pre porušenie pravidiel časomerač 4:2-3, 4:5-6.
V súlade s pravidlom 7:11 sa voľný hod nariadený za
pasívnu hru vykoná z miesta, na ktorom sa nachádzala
lopta pri prerušení hry.
Bez ohľadu na príčiny a výklad v predchádzajúcich
odstavcoch nemôže byť voľný hod vykonaný nikdy
z vnútra bránkoviska rozohrávajúceho družstva ani
z vnútorného
priestoru
čiary
voľného
hodu
družstva súpera.
Pokiaľ by takáto pozícia pre vykonanie voľného hodu
vyplývajúca
z predchádzajúcich odstavov, musí byť
voľný hod vykonaný z najbližšieho miesta mimo tento
priestor.
Komentár:
Keď sa správne miesto pre vykonanie voľného hodu
nachádza pred čiarou voľného hodu brániaceho sa
družstva, musí sa hod vykonať presne z tohto miesta.
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Čím vzdialenejšia od čiary voľného hodu brániaceho sa
družstva je správna pozícia na vykonanie hodu, tým
väčšia môže byť tolerancia (povolená vzdialenosť) od
ideálneho miesta, kde môže byť hod vykonaný. Táto
tolerancia sa postupne zvyšuje až na 3 metre
v prípade, keď družstvo vykonáva hod v blízkosti
vlastného bránkoviska.
Táto tolerancia sa neuplatní pri
priestupkoch
proti
13:5, ak je priestupok potrestaný podľa
8:8b.
V týchto prípadoch sa hod musí rozohrať
presne
z miesta kde došlo k priestupku.
13:7 Pred vykonaním voľného hodu je hráčom útočiaceho
družstva zakázané dotýkať sa alebo prekročiť čiaru
voľného hodu súpera. Pozri aj zvláštne obmedzenia
v 2:5.
Rozhodcovia musia opraviť chybné postavenie
hráčov útočiaceho družstva, nachádzajúcich sa medzi
čiarou bránkoviska a čiarou voľného hodu vtedy, keď
by ich postavenie malo vplyv na hru (15:3, 15:6).
V tomto prípade sa voľný hod vykoná po zapísknutí
(15:5b).
Rovnako sa postupuje (15:7 – druhý odsek ) vtedy,
keď hráči útočiaceho družstva vstúpia do tejto
vymedzenej zóny v priebehu vykonávania hodu skôr,
ako lopta opustila ruku rozohrávajúceho hráča. Platí to
aj vtedy, keď hod nebol vykonaný na zapísknutie.
V prípade, kedy pokyn na vykonanie voľného hodu bol
daný hvizdom a hráči útočiaceho družstva prekročia
alebo sa dotknú čiary voľného hodu skôr, ako lopta
opustila ruku rozohrávajúceho hráča bude
nariadený voľný hod pre brániace družstvo (15:7 – tretí
odsek, 13:1a).
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13:8 Pri voľnom hode musia byť hráči súpera od hráča
vykávajúceho voľný hod vzdialení minimálne 3 metre.
Je im však dovolené stáť tesne pred čiarou vlastného
bránkoviska vtedy, keď je hod vykonávaný pri ich čiare
voľného hodu. Priestupky pri hode sa trestajú podľa
15:9 a 8:7c.
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Pravidlo 14 - 7- metrový hod
14:1

7 - metrový hod sa nariadi za
abc-

zmarenie jasnej gólovej príležitosti na celej
hracej ploche hráčom alebo funkcionárom súpera
spôsobom, ktorý je v rozpore s pravidlami;
neoprávnený hvizd pri jasnej gólovej príležitosti;
zmarenie jasnej gólovej príležitosti na hre
nezúčastnenej osoby :vstup diváka na
hraciu
plochu alebo zastavenie hráča neoprávnením
hvizdom (s výnimkou uplatnenia komentára
k 9:1.) Analogický sa toto pravidlo uplatňuje aj
v prípadoch tzv. „vyššej moci“,
napríklad pri
výpadku elektriny vtedy, keď nastal
v okamihu jasnej gólovej príležitosti.
Definícia jasnej gólovej príležitosti je uvedená vo
Vysvetlivke č. 6.

14:2

Keď útočiaci hráč, napriek faulu (14:1a) udržal svoje
telo pod úplnou kontrolou, dôvod na nariadenie
7 - metrového hodu nevznikol a to ani potom,
keď hráč jasnú gólovú príležitosť nevyužil.
Vo všetkých prípadoch možnosti nariadiť 7 metrový
hod rozhodcovia zasiahnu do hry iba vtedy, keď sú
jednoznačne presvedčení, že 7 – metrový hod je
oprávnený a potrebný.
Keď
útočník
napriek
nedovolenému
dosiahne gól, 7 – metrový hod sa nenariadi.

zákroku

Keď je však zrejmé, že hráč pre porušenie
pravidiel stratil loptu alebo kontrolu nad svojim telom
a tým bola zmarená jasná gólová príležitosť,
7 – metrový hod musí byť nariadený.
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Vtedy, keď pri 7 – metrovom hode nastalo podstatné
zdržanie, napríklad pri striedaní brankára alebo
strelca, môžu rozhodcovia nariadiť time – out.
Time – out môžu nariadiť aj vtedy, keď rozhodnutie
zodpovedá princípom a kritériám Vysvetlivky č.2.

Vykonanie 7 – metrového hodu
14:4

7 – metrový hod musí byť vykonaný do 3 sekúnd po
hvizde rozhodcu ako priamy hod na bránku súpera
(15:7; tretí odsek 13:1a).

14:5

Hráč vykonávajúci hod musí zaujať postavenie pred
čiarou 7 – metrového hodu, nie však ďalej ako jeden
meter pred touto čiarou (15:1, 15:6).
Po hvizde sa strieľajúci hráč nesmie
dotknúť
alebo prekročiť čiaru 7 – metrového
hodu
dovtedy, dokedy lopta neopustila jeho ruku.

14:6

Po hode sa strieľajúci hráč a jeho spoluhráči môžu
dotknúť lopty až potom, čo sa tejto nedotkol súper
alebo sa odrazila od bránky (15:7- tretí odsek,
13:1a).

14:7

Pri hode musia byť všetci spoluhráči strelca za čiarou
voľného hodu a tam musia zostať až do okamihu,
dokedy lopta neopustí ruku strelca. (15:3, 15:6).
V prípade ich chybného
postavenia bude proti
družstvu strelca 7 – metrového hodu nariadený
voľný hod (15:7, tretí odsek, 13:1a).

14:8

Pri hode musia brániaci hráči zostať za čiarou voľného
hodu a najmenej 3 m od čiary 7 – metrového hodu
dovtedy, dokedy lopta neopustí ruku strieľajúceho
hráča. V prípade ich chyby sa 7 – metrový hod bude
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opakovať. Táto
osobného trestu.

chyba

však

nezakladá

príčinu

14:9

Keď brankár prekročí čiaru hranice brankára
(4 metrovú čiaru - 1:7, 5:11) skôr, než lopta
opustila ruku strelca, musí sa hod opakovať.
Ani tento problém však nezakladá príčinu na osobný
trest.

14:10

V okamihu, keď je strelec 7 - metrového hodu
v správnej pozícii pripravený na hod, striedanie
brankárov je zakázané. Každý pokus o takéto
striedanie
bude
potrestaný
ako
nešportové
správanie (8:7, 16:1b, 16:3d).
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Pravidlo 15 Všeobecné pokyny pre vykonávanie
hodov.
Začiatočný hod. Vhadzovanie. Vyhadzovanie.
Voľný a 7 - metrový hod.
Rozohrávajúci hráč
15:1

Pred hodom musí rozohrávajúci hráč stáť v správnom
postavení, určenom pre príslušný druh hodu. Lopta
musí byť v ruke rozohrávajúceho hráča (15:6).
V priebehu hodu
- s výnimkou vyhadzovania
brankára
–
musí
mať
rozohrávajúci
hráč
minimálne
časť
jednej
nohy
v nepretržitom
kontakte
s hracou
plochou
dovtedy
dokedy
neodohrá loptu.
Druhú nohu - dovtedy dokedy neodohrá loptu môže opakovane zdvihnúť a potom ju položiť na
hraciu plochu (7:6). Rozohrávajúci hráč musí zotrvať
v predpísanom postavení až do vykonania hodu
(15:7-druhý a tretí odsek).

15:2

Hod je vykonaný, keď lopta opustila ruku
rozohrávajúceho hráča (12:2). Rozohrávajúcemu
hráčovi je zakázané dotknúť sa po hode lopty skôr,
ako sa táto dotkla iného hráča alebo bránky (15:7,
15:8). Pozri aj obmedzenia v 14:6.
Z každého hodu je možné priamo dosiahnuť gól.
Výnimka: z vyhadzovania nie je možné
dosiahnuť „vlastný“ gól

Spoluhráči rozohrávajúceho hráča
15:3

66

Pred hodom musia spoluhráči rozohrávajúceho hráča
zaujať pre hod predpísané postavenie (15:6). V tomto
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postavení musia zotrvať až do okamihu, dokedy
lopta neopustila ruku
rozohrávajúceho hráča.
Výnimka: situácia podľa 10:3 – druhý odsek.
Rozohrávajúci
hráč
nesmie
loptu
podať
spoluhráčovi a spoluhráčom je zakázané sa pri
hode
lopty
dotýkať
(15:7,
druhý
a tretí
odsek).
Brániaci hráči
15:4

Všetci brániaci hráči musia pred hodom zaujať pre
hod predpísané postavenie. V tomto postavení musia
zotrvať až do okamihu, dokedy lopta neopustí ruku
rozohrávajúceho hráča (15:9).
Pri vyhadzovaní, vhadzovaní alebo voľnom hode
rozhodca nesmie opravovať chybné postavenie
obrancov vtedy, keď by pri okamžitom vykonaní hodu
vznikla rozohrávajúcemu družstvu nevýhoda.
V prípade vzniku nevýhody
postavenie opravené.

musí

byť

chybné

Hvizd na znovu zahájenie hry
15:5

Rozhodcovia pre znovu zahájenie hry zapískajú
vždy:
a-

pri začiatočnom hode (10:3) alebo 7 metrovom
hode (14:4);
pri vhadzovaní, vyhadzovaní a voľnom hode:

b




pri
pri
pri
pri

zahájení hry po Time – oute;
zahájení hry voľným hodom podľa 13:4;
zdržovaní vykonania hodov;
oprave postavenia hráčov;

Slovenský zväz hádzanej – Komisia rozhodcov

67

67

Platné od 1.7.2010



Pravidlá hádzanej IHF 2010

po slovnom upozornení alebo napomenutí.

Pre objasnenie situácie môžu rozhodcovia
k znovu zahájeniu hry zapískať kedykoľvek.
Rozhodcovia
nesmú
zapískať
k zahájeniu
hry
dovtedy, dokedy nie sú splnené podmienky pre
postavenie hráčov podľa 15:1, 15:3 a 15:4. (17:3 –
druhý odstavec a 15:4 druhý odstavec). V prípadoch,
že rozhodcovia
zapískajú
na vykonanie
hodu
napriek chybnému postaveniu niektorých
hráčov,
sú títo hráči plne akcieschopní. Po hvizde na hod
musí hráč s loptou túto do 3 sekúnd odohrať.
Postihy
15:6

Porušenia pravidiel zo strany hráča, ktorý vykonáva
hod alebo jeho spoluhráčov pred vykonaním hodu
(zvyčajne chybné
postavenie alebo dotyk lopty
spoluhráčom), by mali viesť k náprave (13:7 druhý
odstavec).

15:7

Následky chýb rozohrávajúceho hráča alebo jeho
spoluhráčov (15:1-3) v priebehu hodu sú závislé
predovšetkým na tom, či bol hod vykonaný na
zapísknutie pre znovu zahájenie hry.
V zásade majú byť chyby pri hodoch bez zapísknutia
vyriešené opravou a opakovaním takéhoto hodu
a po hvizde. Zabudnúť nesmieme na uplatnenie
princípov výhody (analógia s 13:2).
Keď družstvo rozohrávajúce hod, vinou nesprávneho
výkonu hodu stratí loptu, hod bude považovaný za
vykonaný
a v hre
sa
bude
bez
prerušenia
pokračovať.
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Všetky priestupky pri výkone hodov bezprostredne po
zapískaní na
znovu zahájenie hry majú byť
potrestané. Predovšetkým ide o priestupky proti 15:2
– druhý odstavec.
Napríklad: opakované chytenie lopty predtým než sa
dotkla súpera alebo bránky, vyskočenia hráča
rozohrávajúceho loptu, držanie lopty dlhšie ako 3
sekundy alebo nedodržanie správneho postavenia
predtým než lopta opustila ruku hráča s loptou.
Rovnako sa postupuje aj vtedy, keď sa spoluhráči
hráča s loptou pohnú do nedovoleného postavenia po hvizde predtým - než lopta opustila ruku hráča
s loptou (10:3 – druhý odstavec).
V týchto prípadoch je pôvodný hod zrušený
a nariadi sa voľný hod pre súpera (13:1a)
z miesta priestupku (2:6). Ide o priestupky
proti
15:2 – druhý odstavec, t.j. – hráč
sa
lopty
dotkol predtým než sa dotkla súpera alebo
bránky.
Môže sa tiež jednať o dribling alebo o znovu
chytenie lopty vyhodenej do vzduchu alebo
jej
chytenie po predchádzajúcom položení na hraciu
plochu.
Obidve tieto chyby sa trestajú voľným hodom
pre
súpera (13:1a). Rovnako ako v 15:7 sa aj tu
uplatňuje zásada pravidla o výhode.

15:9

S výnimkami v pravidlách 14:8, 14:9, 15:4 – druhý
odstavec a 15:5 – tretí odstavec, musia byť brániaci
hráči porušujúci pravidlá pri vykonávaní hodov napríklad pre nezaujatie správneho postavenia alebo
následné presunutie sa do nedovolenej
pozície
potrestaní.
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Platí to bez ohľadu na to, či k priestupku došlo pred
alebo v priebehu vykonania hodu (predtým než
lopta
opustila
ruku
rozohrávajúceho
hráča).
Rovnako nie je podstatné, či hod má byť vykonaný
pred alebo po hvizde rozhodcov. Platí Pravidlo 8:7
v spojení s 16:1b a16:3d).
Platí tiež zásada, že každý hod negatívne
ovplyvnený priestupkom obrancov by sa mal
zopakovať.
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Pravidlo 16 - Tresty
Napomenutie
16:1

Napomenúť možno za:
a-

fauly, ktoré treba trestať progresívne (8:3 ,
porovnaj s 16:3b a 16:6d);
nešportové správanie, ktoré treba trestať
progresívne (8:7).

bKomentár:





16:2

žiadny hráč by nemal byť napomenutý viac ako
jeden krát;
hráči jedného družstva by nemali byť
napomenutí viac ako 3 krát;
nasledovný trest musí byť najmenej vylúčenie;
vylúčený hráč by už nemal byť napomenutý;
funkcionári jedného družstva by spolu nemali
byť napomenutí viac ako jeden krát.

Napomenutie musí rozhodca konkrétnemu hráčovi,
funkcionárovi, časomeračovi a zapisovateľovi ukázať
zodvihnutím ruky so žltou kartou a signalizačným
znakom č.13.

Vylúčenie
16:3

Vylúčenie na 2 minúty je náležitý trest za:

a-

chybné striedanie, keď na hraciu plochu vstúpil
nadpočetný hráč alebo keď hráč zo svojho
priestoru striedania neoprávnene zasiahol do
hry (4:5-6, 8:10b, II);
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fauly zodpovedajúce výkladu 8:3, ak hráč alebo
jeho družstvo už dosiahlo maximálny počet
napomenutí;
fauly zodpovedajúce výkladu 8:4;
nešportové správanie zodpovedajúce 8:7, vtedy
kedy hráč alebo jeho družstvo už bolo 3 krát
napomenuté;
nešportové správanie funkcionárov družstva
zodpovedajúce 8:7, vtedy, keď funkcionári boli
už raz napomenutí;
nešportové správanie hráča alebo funkcionára
zodpovedajúce 8:8, 4:6;
ako dôsledok za diskvalifikáciu hráča alebo
funkcionára (16:8 – druhý odstavec, 16:11b);
nešportové správanie hráča pred znovu
zahájením po jeho predchádzajúcom vylúčení
(16:9a).

Komentár:
Funkcionári jedného družstva môžu byť vylúčení iba
raz. V prípade, že funkcionár bol potrestaný podľa
16:3d-e, môže zostať na striedačke a naďalej
vykonávať svoju funkciu. Jeho družstvo však bude na
hracej ploche 2 minúty oslabené o jedného hráča.
16:4

Vylúčenie – po time -oute – musia rozhodcovia
zreteľne
(Signalizačný
znak
č.14)
ukázať
potrestanému
hráčovi alebo
funkcionárovi,
zapisovateľovi / časomeračovi .

16:5

Vylučuje sa vždy na 2 minúty času hry. Tretie
vylúčenie toho istého hráča je vždy spojené s jeho
diskvalifikáciou (16:6d).
Vylúčený hráč nesmie byť v čase jeho vylúčenia
vystriedaný do hry a jeho družstvo ho na hracej
ploche nesmie nahradiť. Čas vylúčenia začína hvizdom
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na zahájenie hry. Keď čas vylúčenia neuplynul do
konca polčasu, pokračuje od začiatku druhého
polčasu. Toto platí pre riadny hrací čas a tiež pre
predĺženia.
Tiež platí, že hráč, ktorému čas vylúčenia
neuplynul
do
konca
predĺženia,
nie
je
oprávnený strieľať 7 - metrové hody
(Komentár 2:2).
Diskvalifikácia
16:6

Diskvalifikácia je náležitým trestom za:

ab-

fauly zodpovedajúce 8:5 a 8:6;
hrubé nešportové správanie hráča alebo
funkcionára podľa 8:10 na alebo mimo hracej
plochy;
nešportové správanie ktoréhokoľvek funkcionára
zodpovedajúce 8:7 potom, keď predtým už boli
napomínaní alebo vylúčení (16:1b, 16:3d- e);
tretie vylúčenie toho istého hráča (16:5);
vážne alebo opakované nešportové správanie
v priebehu rozhodujúcich predĺžení. Napríklad
streľba 7 -m hodov (Komentár k 2:2 a 16:10).

cde-

16:7

Diskvalifikáciu po - time – oute – musí rozhodca
zreteľne - signalizačným znakom č. 13 - zodvihnutou
rukou s červenou kartou - ukázať potrestanému
hráčovi alebo funkcionárovi a tiež časomeračovi
a zapisovateľovi.

16:8

Diskvalifikácia hráča alebo funkcionára vykonaná
v priebehu hracej doby, na alebo mimo hracej plochy,
je vždy pre jeho družstvo spojená s vylúčením na
2 minúty. To znamená, že počet hráčov takéhoto
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družstva sa na hracej ploche redukuje
(16:3f).

o 1 hráča

Redukcia na hracej ploche bude trvať 4 minúty
vtedy, keď bol hráč diskvalifikovaný podľa
16:9b - d. Diskvalifikáciou sa znižuje počet hráčov
a funkcionárov, ktoré má družstvo (s výnimkou
16:11b) k dispozícii.
Po uplynutí času vylúčenia je družstvu dovolené
doplniť počet hráčov na hracej ploche.
Tak, ako je uvedené v 8:6 a 8:10 - za
diskvalifikácie zodpovedajúce týmto pravidlám
musia rozhodcovia vypracovať písomnú
správu a túto doručiť riadiacemu orgánu súťaže.
Vo všetkých týchto prípadoch musia rozhodcovia
po skončení zápasu o písomnej správe informovať
obidvoch zodpovedných vedúcich družstiev a delegáta
(Vysvetlivka č.7).
Viac ako jeden priestupok v tej istej situácii
16:9

Hráč alebo funkcionár, ktorí sa v priamej postupnosti
pred hvizdom na znovu zahájenie hry dopustili
viac ako jedného priestupku, ktoré si vyžadujú
rozdielne tresty, budú vždy potrestaní jedným,
situácii zodpovedajúcim – najprísnejším – trestom.
Príklady s výnimkami, v ktorých bude družstvo na
hracej ploche redukované na 4 minúty:

a-

74

keď hráč, ktorý bol práve vylúčený, pred znovu
zahájením hry, sa správa nešportovo, bude opäť
vylúčený (16:3h) a
v prípade, že ide o jeho 3
vylúčenie bude diskvalifikovaný;
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b-

c-

d-
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keď hráč po diskvalifikácii (priamej alebo za
tretie
vylúčenie), pred znovu zahájením hry správa
nešportovo,
bude
jeho
družstvo
potrestané
dodatočným trestom , ktorým sa redukcia družstva na
hracej ploche predlžuje na 4 minúty 16:8-druhý
odsek;
v prípade, že sa hráč, ktorý bol práve vylúčený,
dopustí pred znovu zahájením hry hrubého alebo
mimoriadneho nešportového správania, bude naviac
diskvalifikovaný
(16:6c).
Oba
tresty
potom
znamenajú redukciu družstva na 4 minúty (16:8 –
druhy odstavec;
ak sa hráč, ktorý bol práve diskvalifikovaný ( priamo
alebo za jeho tretie vylúčenie), dopustí pred znovu
zahájením
hry
hrubého
alebo
mimoriadne
nešportového správania, obdrží jeho družstvo ďalší
dodatočný trest, ktorým sa redukcia družstva
predlžuje na 4 minúty (16:8, druhý odstavec).

Porušenie pravidiel v čase hry
16:10

Tresty za priestupky v čase hry sú určené v 16:1,
16:3 A 16:6. Pre účely týchto pravidiel sa pod
pojmom čas hry rozumie aj všetky prerušenia hry,
time – outy, team time – outy družstiev a predĺženia
zápasu.
V ostatných procedúrach určujúcich víťaza
zápasu
(napr. 7 metrové hody) sa uplatňuje iba 16:6.
V tomto zmysle platí, že akákoľvek forma hrubého
alebo opakovaného nešportového správania
v tejto
situácii vylučuje účasť takéhoto hráča na hre
(Komentár 2:2).
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Porušenie pravidiel mimo času hry
16:11

Nešportové správanie, hrubé nešportové správanie,
mimoriadne nešportové správanie alebo akákoľvek
forma obzvlášť bezohľadného zákroku (8:6 – 10)
hráča alebo funkcionára v mieste zápasu – mimo času
hry – budú potrestané takto:

Pred zápasom
a-

nešportové správanie podľa 8:7 – 8 napomenutím;

b-

priestupky hráčov alebo funkcionárov podľa 8:6
a 8:10a- diskvalifikáciou s tým, že družstvo môže na
stretnutie nastúpiť so 14 hráčmi a 4 funkcionármi.
Pravidlo 16:8 – druhý odstavec uplatníme iba pri
priestupkoch v čase hry. Preto takáto diskvalifikácia
nenesie zo sebou vylúčenie.

Incidenty pred zápasom.
V prípade, že sa zistí, že osoba, ktorá sa previnila je
účastníkom zápasu, môžu byť tieto tresty uplatnené
kedykoľvek v jeho priebehu. Ide o prípady, v ktorých
pred zápasom nebolo zrejmé, kto sa zúčastní zápasu.
Po zápase
c-

písomnou správou.

Vysvetlivka 2011
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 družstvom. V prípade, že po
zahájení hry rozhodcovia zistia ich ďalšie porušovanie
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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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Pravidlo 17 - Rozhodcovia
17:1

Každý zápas rozhodujú
rozhodcovia,
ktorým
a zapisovateľ.

dvaja úplne rovnoprávni
pomáhajú
časomerač

17:2

Dohľad rozhodcov nad správaním sa hráčov
a funkcionárov družstiev začína ich vstupom do
areálu, v ktorom sa zápas uskutoční a končí ich
opustením areálu.

17:3

Rozhodcovia pred zápasom zodpovedajú za kontrolu
hracej plochy, bránok a lôpt. Rozhodnú o loptách,
s ktorými sa zápas bude hrať. (1 a 3:1).
Okrem
toho
skontrolujú
prítomnosť
obidvoch
družstiev, ich predpísanú športovú výstroj, Zápis
o zápase, vybavenosť hráčov. Všetky nedostatky
musia byť pred začiatkom zápasu bezo zvyšku
odstránené (4:1 – 2 a 4:7 – 9).

17:4

Pri žrebovaní sú prítomní obaja rozhodcovia (10:1).
Družstvá pri žrebovaní zastupujú zodpovední vedúci,
alebo hráči či funkcionári súperiacich družstiev alebo
ich kapitáni.

17:5

Celý zápas zásadne riadia tí istí rozhodcovia. Sú
zodpovední za to, že celý zápas sa odohrá v súlade
s pravidlami a potrestať musia všetky porušenia(
13:2, 14:2).
Keď jeden z rozhodcov nie je schopný zápas do
rozhodovať, pokračuje v rozhodovaní druhý
sám.
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Poznámka
Vo všetkých prípadoch uplatnenia prvého a tretieho
odstavca 17:5 sú IHF a kontinentálne federácie
oprávnené - za tie oblasti, za ktorých riadenie
zodpovedajú, prijať svoje vykonávacie predpisy.
17:6

Vo všetkých prípadoch odpískania priestupkov,
v ktorých sa rozhodcovia nezhodli na výške trestu
platí trest prísnejší.

17:7

V prípadoch, keď rozhodcovia odpískali porušenie
pravidiel alebo keď lopta opustila hraciu plochu
a rozhodcovia signalizujú rozdielny názor na to, ktoré
družstvo bude mať loptu – bude platiť spoločné
rozhodnutie – dosiahnuté po nevyhnutnej konzultácii
rozhodcov.
Vo výnimočnom prípade, kedy sa
rozhodcovia
nedohodnú na spoločnom
stanovisku,
bude
platiť rozhodnutie rozhodcu v poli.
Vo všetkých týchto prípadoch je time – out povinný.
Hra po time – oute bude znovu zahájená hvizdom
rozhodcu(2:8d, 15:5).

17:8

Obaja rozhodcovia zodpovedajú za kontrolu skóre.
Okrem
toho
si
zaznamenávajú
napomenutia,
vylúčenia a diskvalifikácie.

17:9

Obaja rozhodcovia zodpovedajú za kontrolu hracieho
času. V prípade pochybnosti o správnosti merania
času hry prijmú spoločné rozhodnutie (2:3).
Poznámka
V prípadoch
aplikácie
17:8
a 17:9
sú
IHF,
kontinentálne a národné federácie oprávnené stanoviť
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si
odlišné
predpisy
v oblastiach,
za
ktorých
riadenie zodpovedajú.
Po skončení zápasu rozhodcovia zodpovedajú za
kontrolu a riadne vyplnenie Zápisu o zápase. Všetky
diskvalifikácie podľa 8:6 a 8:10 musia v Zápise
vysvetliť.
Rozhodnutia rozhodcov alebo delegáta vykonané na
základe ich pozorovania alebo posúdenia skutočností
a udalostí sú konečné.
Protestovať proti rozhodnutiam rozhodcov je
možné vtedy, keď sú v rozpore s pravidlami.
V priebehu zápasu len zodpovední vedúci družstiev
sú oprávnení hovoriť s rozhodcami.

17:12

Rozhodcovia majú právo zápas prerušiť alebo ukončiť.
Pred predčasným ukončením zápasu musia využiť
všetky možnosti na pokračovanie zápasu.

17:13

Čierna farba je vyhradená rozhodcom.

17:14

Rozhodcovia a delegáti môžu pre vzájomnú
komunikáciu používať elektronické komunikačné
zariadenie. Pravidlá pre jeho používanie spresní
príslušná federácia.

80

Slovenský zväz hádzanej – Komisia rozhodcov

80

Platné od 1.7.2010

Pravidlá hádzanej IHF 2010

Pravidlo 18 - Časomerač a zapisovateľ
18:1

Časomerač má hlavnú zodpovednosť za hrací čas,
time -outy a čas vylúčených hráčov.
Zapisovateľ má hlavnú zodpovednosť za zoznamy
hráčov, zápis o zápase, nástup oneskorených hráčov
a za vstup neoprávnených hráčov.
Za ďalšie úlohy, ako sú napríklad kontroly počtu
hráčov a funkcionárov v priestoroch
striedania
a vstup striedajúcich hráčov zodpovedajú spoločne.
Všeobecne a len v nevyhnutných prípadoch by mal iba
časomerač (delegát) prerušiť hru.
Pre vysvetlenie korektného
zásahu časomerača /
zapisovateľa do hry pozri Vysvetlivku č.7.

18:2

V prípade, že v zápase nie je k dispozícii žiadna
verejná
časomiera, musí časomerač informovať
zodpovedných vedúcich oboch družstiev (najmä
v čase
time
–
outu)
o odohranom
alebo
zostávajúcom čase hry.
V prípadoch, že verejná časomiera nemá automatický
záverečný
signál,
zodpovednosť
za
správnosť
záverečného hvizdu polčasu a konca zápasu preberá
časomerač (2:3). (Pravidlo platí aj pre všetky
predĺženia.)
Keď verejná časomiera nemá ukazovatele času
vylúčených hráčov (v zápasoch IHF – najmenej troch
pre každé družstvo) napíše časomerač čas a číslo
vylúčeného
hráča
na
kartu,
umiestnenú
v stojane na stolíku, na strane potrestaného hráča.
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Signalizačné znaky IHF
Pri každom vhadzovaní a voľnom hode sú rozhodcovia povinní
okamžite s hvizdom ukázať smer hodu (Znaky č. 7 a 9).
Až potom, primerane k hernej situácii ukážu signál príslušný
pre príčinu prerušenia hry a osobného trestu (Znaky č.
13 a 14).
V prípade, že rozhodcovia považujú za užitočné signalizácii
vysvetliť príčiny voľného alebo 7 – metrového hodu môžu pre
informáciu ukázať jeden z príslušných znakov č. 1-6 a 11.
Platí, že znak č.11 by mal byť vždy použitý v situácii, kedy bol
nariadený voľný hod za pasívnu hru bez predchádzajúceho
varovania (Znak č.17).
Ukázanie znakov č. 12,15 a 16 je povinné. Znaky č. 8,10,
a 17 rozhodcovia použijú vtedy keď to uznajú
za
vhodné a potrebné.
Zoznam znakov
1.
Vstup do bránkoviska
2.
Chyby pri chytaní lopty a driblingu – dvojité hranie
3.
Kroky alebo držanie lopty viac ako 3 sekundy
4.
Zvieranie, držanie alebo sácanie
5.
Bitie
6.
Útočný faul
7.
Vhadzovanie – smer
8.
Vyhadzovanie
9.
Voľný hod – smer
10.
Nedodržanie 3m vzdialenosti
11.
Pasívna hra
12.
Gól
13.
Napomenutie – žltá- a diskvalifikácia - červená karta
14.
Vylúčenie (2 minúty)
15.
Time-out
16.
Povolenie vstupu na hraciu plochu dvom na vstup
oprávneným osobám počas time - outu
17.
Varovanie pre pasívnu hru
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Signalizačné znaky

Znak č. 1
Vstup do bránkoviska, prešľap

Znak č. 2
Chyby pri chytaní
a vedení lopty,
dvojité hranie
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5
Znak č. 3
Kroky,
Bitie alebo držanie lopty viac
ako 3 sekundy

Znak č. 4
Znak č. 6

Zvieranie, držanie alebo sácanie
Útočný faul
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Znak č. 5
Bitie

Znak č. 6
Útočný faul
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Znak č.7
Vhadzovanie - smer

Znak č.8
Vyhadzovanie
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Znak č. 9
Voľný hod – smer

Znak č.10
Nedodržanie 3 metrovej
vzdialenosti

metrovej
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Znak č. 11
Pasívna hra

Pasívna hra

Znak č. 12
Uznanie gólu
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Znak č. 13
Napomínanie (žltá), diskvalifikácia (červená
karta)

Znak č. 14
Vylúčenie
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Znak č. 15
Time-out

Znak č. 16
Povolenie vstupu na hraciu
plochu dvom oprávneným
osobám počas time - outu
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Znak č. 17
Varovný signál
pasívnej hry
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Medzinárodná federácia hádzanej

VYSVETLIVKY
K PRAVIDLÁM HRY
Vysvetlivky
Obsah
1.

Vykonanie voľného hodu po záverečnom signáli
(2:4-6)

2.

Time – out (2:8)

3.

Team Time – out (2:10)

4.

Pasívna hra (7:11-12)

5.

Začiatočný hod (10:3)

6.

Definícia „jasnej gólovej príležitosti“ (14:1)

7.

Prerušenie hry časomeračom, alebo delegátom (18:1)
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Vysvetlivka č.1
Vykonanie voľného hodu po záverečnom signáli
(2:4-6)
Družstvo nemá záujem vykonať hod
Ide o prípady, kedy družstvo po uplynutí hracieho času môže
alebo nemá záujem o vykonanie voľného hodu. Koná tak
možno preto, že výsledok zápasu je už jasný alebo preto, že
miesto z ktorého treba vystreliť je príliš ďaleko od bránky
súpera.
Pravidlá technicky vyžadujú vykonanie tohto voľného hodu, no
rozhodcovia by mali zvážiť situáciu a hod vtedy, keď hráč
loptu vypustí na hraciu plochu, podá ju súperovi alebo
rozhodcom považovať za vykonaný.
Družstvo má záujem hod vykonať
V prípadoch, keď je zrejmé, že družstvo sa chce pokúsiť
o strelu na bránku, musia rozhodcovia nájsť rovnováhu medzi
príležitosťou a nevyhnutnosťou tak, aby situácia v časovej
tiesni neprerástla do frustrujúceho „divadla“.
Rozhodcovia musia hráčov obidvoch družstiev rázne upozorniť
na hodu zodpovedajúce postavenie a hod potom vykonať bez
akéhokoľvek zdržiavania.
Nové obmedzenia pre postavenie hráčov a striedanie podľa
2:5 musia byť samozrejme dodržané (4:5 a 13:7).
Ďalšou úlohou rozhodcov je sledovanie tých
priestupkov
hráčov oboch družstiev, ktoré musia byť potrestané.
Pretrvávajúce alebo opakujúce sa porušenia pravidiel
obrancami musia byť potrestané podľa 15:4, 15:9, 16:1b
a 16:3d.
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Potrestať treba aj útočníkov, keď jeden alebo viacero z nich
prekročia čiaru voľného hodu síce po hvizde, no skôr, ako
lopta opustila ruku strieľajúceho hráča (13:7- tretí odstavec).
Ukončiť hod treba aj vtedy keď strieľajúci pri hode vyskočí,
prekročí čiaru voľného hodu alebo nohu presunie cez čiaru
voľného hodu súpera.
Prekročenie čiary voľného hodu alebo posunutie nohy cez čiaru
voľného
hodu
súpera
znamená
neplatnosť
hodu
a ukončenie zápasu (15:1, 15:2, 15:3).
Vo všetkých týchto situáciách je mimoriadne dôležité
neuznať akýkoľvek neregulárny gól.
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Vysvetlivka č.2 Time – out (2:8)
Okrem situácií vysvetlených v pravidle 2:8, kde je time – out
povinný, sa od rozhodcov očakáva, že time – out nariadia
podľa vlastného posúdenia, jeho nevyhnutnosti alebo
vhodnosti aj v iných prípadoch.
Príklady
Typické herné situácie v ktorých time – out nie je povinný, no
v normálnych herných situáciách je možné ho použiť:
abcd-

pôsobenie vonkajších vplyvov alebo potreba úpravy –
očistenia hracej plochy;
pri zranení hráča;
pri zdržovaní vykonávania hodov, snahe nevydať loptu
alebo jej odhodení;
v prípade nadmerného zdržania, keď sa lopta nad
- hracou plochou- dotkne stropu alebo
predmetov na
strope upevnených (11:1) a odrazí sa ďaleko od miesta
nasledujúceho vhadzovania.

Pri rozhodovaní o potrebe time – outu v týchto, ale aj iných
prípadoch by rozhodcovia mali prihliadať predovšetkým
k tomu, či by prerušenie hry bez time – outu nespôsobilo
neprimeranú nevýhodu pre jedno z družstiev.
Tam, kde družstvo – krátko pred koncom zápasu - vedie
výrazným rozdielom nemusí byť nevyhnutné dať Time – out
za účelom žiadanej úpravy hracej plochy.
Vtedy, keď by neposkytnutím time – outu bolo znevýhodnené
jedno z družstiev, ktoré samo o sebe zdržuje alebo hrá na čas,
nie je žiaden dôvod na time- out. Ďalším dôležitým faktorom
je očakávanie time – outu. Čas na ošetrenie hráča nemožno
odhadnúť a preto je lepšie a korektnejšie nariadiť time – out.
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Naopak, rozhodcovia by nemali príliš rýchlo a ochotne dávať
time – out,
keď lopta opustila hraciu plochu. V týchto
prípadoch sa lopta často obratom vracia späť a je ihneď
pripravená k hre.
Keď sa však lopta skoro nevracia, rozhodcovia by nemali
vyčkávať, ale – aby sa vyhli time – outu, do hry by mali
okamžite nasadiť loptu náhradnú (3:4).
Povinnosť prerušiť čas hry pri 7 – metrových hodoch je
zrušená. Je však možné (na základe subjektívneho
pozorovania niektorých herných situácií) v súlade s vyššie
uvedenými princípmi – nariadiť time – out. Sem môžeme
zaradiť aj situáciu, kedy jedno z družstiev
striedaním
brankára alebo strelca zdržuje vykonanie hodu.
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Vysvetlivka č.3 Team Time – out (2:10)
Každé družstvo má v každom polčase hracieho času (nie
však v predĺžení) nárok na jeden oddychový čas (team time
- out)v trvaní jednej minúty.
Správna žiadosť o team time – out je položenie zelenej karty
(15x20 cm) na stolík – pred časomerača. O team time – out
môže požiadať ktorýkoľvek
z oprávnených funkcionárov
družstva.
Družstvo môže požiadať o team time – out len vtedy, keď má
loptu pod kontrolou ( v hre alebo pri jej prerušení). Za
predpokladu,
že družstvo nestratí loptu skôr, než
časomerač zapíska, bude team time – out udelený ihneď.
Vtedy, keď družstvo loptu pred hvizdom časomerača stratí,
bude zelená karta vrátená družstvu, ktoré o team time – out
žiadalo.
Časomerač po prijatí zelenej karty hvizdom preruší čas hry
(2:9), signalizuje znak team time – outu (č.15) a upaženou
rukou ukáže na to
družstvo, ktoré o team time – out
požiadalo.
Zelená karta bude umiestnená na tej strane stolíka, na ktorej
sa nachádza priestor striedania družstva žiadajúce o team time
– out. Karta tam zostane počas celej doby trvania team time –
outu.
Rozhodcovia potvrdia team time – out a časomerač na
samostatných
stopkách začne merať čas jeho trvania.
U družstva, ktoré žiadalo o team time – out zapisovateľ
zaznamená čas začiatku team time – outu do Zápisu.
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V priebehu team time – outu sa hráči a funkcionári družstiev
môžu pohybovať na svojej striedačke, pred ňou, a na alebo
mimo hracej plochy. Rozhodcovia zostávajú v strede hracej
plochy. V prípade potreby konzultácie, môže jeden z nich zájsť
k stolíku časomerača a zapisovateľa.
V prípade trestania podľa 16 platí, že time – out je súčasť
hracieho času, takže akékoľvek nešportové správanie alebo iné
priestupky v jeho trvaní budú potrestané.
Pre trest nie je podstatné, kde sa hráč alebo funkcionár
nachádzal. Je teda jedno, či bol na alebo mimo hracej plochy.
Podobne môžu byť za nešportové správanie (8:7-10) alebo
zákrok zodpovedajúci pravidlu 8:6b hráči alebo funkcionári
napomenutí, vylúčení alebo diskvalifikovaní (16:1-3, 16:6-9).
Po 50 sekundách trvania team time – outu oznámi
časomerač akustickým signálom, že hra bude o 10 sekúnd
pokračovať.
Družstvá sú po skončení team – time outu povinné byť ihneď
pripravené k znovu zahájeniu hry.
Hra bude zahájená alebo hodom zodpovedajúcim situácii pri
požiadaní o team time – out alebo (ak bola lopta v hre)
voľným hodom družstva žiadajúceho o team time – out
z miesta, kde sa nachádzala pri prerušení hry.
Meranie času hry začne súčasne s hvizdom rozhodcu.
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Vysvetlivka č.4 Pasívna hra (7:11-12)
A – Všeobecné pokyny
Výklad pravidiel o pasívnej hre sleduje zámer zamedziť
neatraktívnemu hernému prejavu, predovšetkým však
zdržovaniu hry.
Realizácia zámeru vyžaduje, aby rozhodcovia rozpoznali a
jednotne – dôsledne - posudzovali všetky prejavy pasívnej
hry.
Prejav pasivity sa môže objaviť vo všetkých útočných herných
činnostiach družstva a to, ako v prípravnej, prechodnej alebo
záverečnej fáze jeho útočnej činnosti.
Príklady
 tesný výsledok pred koncom zápasu;
 hra v oslabení;
 jednoznačná prevaha obrany súpera.
B - Použitie varovného signálu
Varovný signál by mal byť použitý najmä v týchto prípadoch:
B1 – Pri pomalom striedaní alebo keď sa hrá s loptou
pomaly
Typické prejavy:
 hráči stoja v strede hracej plochy a čakajú na
dostriedanie;
 hráč zdržiava vykonanie voľného hodu (drží loptu alebo
predstiera, že nevie odkiaľ má zahrávať), začiatočného
hodu
(brankár
pomaly
vracia loptu
do hry,
nepredvídateľná prihrávka do stredu ihriska, pomalá
chôdza s loptou
do stredu), vyhadzovania alebo
vhadzovania potom, čo družstvo bolo za takúto
zdržiavaciu taktiku predtým napomínané;
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hráč stojí a udiera loptu o hraciu plochu
lopta je zahraná na vlastnú polovicu ihriska, aj keď
súper na to nevyvinul žiaden tlak.

B2 – Varovný signál pri oneskorenom striedaní v už
začatom útoku
Typické znaky




všetci hráči zaujali už svoje útočné postavenie;
družstvo začína prípravnú fázu útoku rozohrávaním;
až do fázy družstvo nevystriedalo.

Komentár:
Družstvu, ktorému sa
nepodarilo dokončiť protiútok do
streleckej príležitosti, musí byť umožnené následné rýchle
striedanie pre ďalšiu fázu útoku.
B3 – Pri príliš dlhom postupnom útoku
Každé družstvo musí zásadne v postupnom útoku dostať
možnosť na jeho prípravu predtým, než od neho budeme
vyžadovať cielenú útočnú akciu.
Pridlhú prípravnú fázu rozpoznáme podľa typických príkladov:


útočná aktivita družstva nevedie k žiadnej
cielenej akcii;

Komentár:
Cielená útočná akcia vzniká predovšetkým tým, že družstvo
v držaní lopty využíva taktické postupy na dosiahnutie
prečíslenia, ktorými si proti
súperovi vytvára priestorovú
výhodu, alebo v porovnaní s prípravnou fázou zreteľne zvyšuje
tempo útoku.
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opakované prihrávky v stoji alebo prihrávky
spoluhráčom pohybujúcim sa späť od bránky;
opakovaný dribling na mieste;
v akciách 1:1 sa útočiaci hráč predčasne otáča, čaká
na prerušenie hry alebo proti obrancovi neískava
žiadnu priestorovú výhodu;
aktívne obranné akcie: aktívny spôsob hry obráncov
znemožňuje útoku zvýšenie tempa hry, pretože obranci
blokujú pripravované prihrávky a ciele pohybu;
špecifické kritérium pre pridlhú rozohrávku:
útočiace družstvo nedokáže zreteľne zvýšiť
tempo medzihry medzi prípravou a zakončením útoku.

C – Použitie varovného signálu
Každá takáto signalizácia pasívnej hry (Znak č.17) znamená,
že družstvo s loptou sa nesnaží dostať do pozície, ktorá mu
umožní streľbu na bránu.
Je jedno ktorý rozhodca ako prvý
ukáže
signál, druhý
rozhodca by ho mal bez zaváhania prevziať.
Varovný signál upozorňuje, že družstvo s loptou sa nielen
nesnaží vypracovať si gólovú príležitosť, ale opakovane zdržuje
pokračovanie hry.
Varovný signál trvá dovtedy, dokedy:
 útok neskončil alebo;
 signál už nie je účinný.
Nový útok ktorý začal získaním lopty je považovaný za
ukončený vtedy, keď družstvo strelilo gól alebo stratilo loptu.
Varovný signál sa po jeho ukázaní normálne používa po celý
čas útoku.
Existujú však v jednom útoku dve situácie, kedy
označenie pasívnej hry prestáva platiť a varovný signál
musí skončiť:
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ak družstvo vystrelí na bránu súpera a lopta sa
od
brány alebo brankára odrazí na hraciu plochu kde ju
získajú útočníci;
ak za faul alebo nešportové správanie bude hráč alebo
funkcionár brániaceho družstva potrestaný osobným
trestom (16).

V oboch týchto prípadoch musí byť družstvu s loptou
dovolená nová prípravná fáza útoku.
D – Po použití varovného signálu
Potom, keď rozhodcovia ukázali varovný signál , by mali
družstvu s loptou poskytnúť určitý čas pre zmenu spôsobu jeho
hry.
Rozhodcovia musia pritom rešpektovať rozličnú úroveň
vekových a výkonnostných kategórií a brať na ne ohľad.
Varované družstvo teda dostane možnosť pripraviť si útočnú
akciu vedúcu k streľbe na bránku.
Pokiaľ družstvo s loptou neukáže zreteľný a viditeľný pokus
dostať sa do streleckej pozície, odpíska jeden z rozhodcov
podľa 7:11-12 pasívnu hru.
(Pozri „Kritéria pre rozhodnutie po použití varovného signálu“.)
Poznámka
Pasívna hry by nemala byť nikdy odpískaná v momente
nábehu útočiaceho hráča s loptou k obrane, v streleckej pozícii
alebo v čase bezprostrednej prípravy hráča na streľbu.
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Kritéria pre rozhodnutie o použití varovného
signálu.
D1 - Útočiace družstvo





žiadne zreteľné zvýšenie tempa hry;
žiadna útočná akcia smerujúca na bránu súpera;
akcia 1 na 1 bez dosiahnutia priestorovej alebo pozičnej
výhody;
zdržovanie prihrávky v momentoch, kedy je priestor
a plánovaná dráha lopty zablokovaná obranou.

D2 - Brániace družstvo



obrane sa prostredníctvom korektných a aktívnych
spôsobov darí zabrániť zvýšeniu tempa hry útočníkov;
v prípade, keď obrana opakovane a agresívne prerušuje
faulmi útočné aktivity súpera
rozhodcovia nesmú
odpískať pasívnu hru.

E – Príloha
Príznaky zníženého tempa
 útočné akcie smerujú viac do strán ako
smerom na
bránu;
 opakované pasívne prebehy pred obranou bez
zreteľného ofenzívneho tlaku na obrancov;
 bez súbojov 1 na1;
 opakované prihrávky medzi 2 hráčmi - bez zrýchlenia
ich pohybu a ofenzívneho tlaku na obranu;
 prihrávky „okolo“ celej obrany bez viditeľného
zrýchlenia, bez križovania, bez náznaku vnikania alebo
clonenia;
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Príznaky akcií 1 na 1 bez zisku pozičnej výhody




akcie 1 na 1 do priestorov, kde je vopred jasné, že tam
nie je miesto na preskok alebo prienik do obrany;
bez systémovej akcie 1 na 1 bez snahy vniknutia do
obrany;
akcie 1 na 1 s jedinou viditeľnou snahou získania
voľného hodu (nechať sa zovrieť alebo v kontakte
s obranou pokračovať v akcii bez snahy vniknúť do
obrany).

Príznaky aktivity obrany, ktoré sú v súlade s pravidlami






104

snaha nefaulovať, a tak sa vyhnúť prerušeniu hry;
zablokovanie
priestoru
predpokladaného
pohybu
útočníka alebo „zdvojenie“ obrany;
pohybom do smeru prihrávky zablokovať priestor letu
lopty;
aktívnym vysúvaním obrany prinútiť útočníkov hrať
ďalej od obrany;
pohybom obrany prinútiť útočníkov rozohrávať loptu do
tzv. pasívnych, menej nebezpečných priestorov obrany.
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Vysvetlivka č. 5 – Začiatočný hod (10:3)
Hlavnou zásadou výkladu pravidla 10:3 by mala byť
zreteľná a korektná snaha rozhodcov primäť hráčov na
rýchle vykonanie hodu.
To znamená, že:



rozhodcovia by nemali byť prehnane striktný a „nemali
by
vyhľadávať“ malicherné dôvody vedúce k
opakovaniu hodu;
prehnaná „presnosť a prísnosť“ posúdenia miesta
vykonania hodu nemôže byť nikdy príčinou na
potrestania družstva pokúšajúceho sa o začiatočný
hod.

Rozhodcovia sa musia vyhnúť zdĺhavému zapisovaniu alebo
iným úlohám, ktoré im môžu prekážať pohotovo a rýchlo
skontrolovať postavenie hráčov.
Rozhodca v poli musí byť pripravený zapískať na hod ihneď
potom, čo hráč s loptou je v korektnom postavení - bez toho aby sa muselo opravovať postavenie jeho spoluhráčov,
pripravených na hod.
Rozhodcovia musia mať aj v tomto prípade na zreteli, že
spoluhráči hráča vykonávajúceho hod môžu prekročiť stredovú
čiaru ihneď po zapískaní na vykonanie hodu. Je to
výnimka zo základného pravidla pre vykonanie všetkých
formálnych hodov.
Napriek tomu, že pravidlá prikazujú hráčovi s loptou stáť pri
začiatočnom hode na stredovej čiare a byť od stredu hracej
plochy vzdialený do strán maximálne 1,5 metra, nemusia
rozhodcovia plnenie tohto pravidla vyžadovať striktne –
až malicherne.
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Zmyslom snahy rozhodcov zostáva predovšetkým zabrániť
unfair spôsobom zneisťujúcich súpera kde a kedy bude hod
vykonaný.
Naviac, na väčšine hracích plôch nie je stredový bod
vyznačený a miesto hodu je takto len hypoteticky presné.
Byť v týchto prípadoch neústupný a prehnane pedantný by
mohlo znamenať, že konanie rozhodcu môže byť posúdené ako
nereálne a nevhodné.
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Vysvetlivka č. 6
Definícia jasnej gólovej príležitosti (14:1)
Pre jednotný výklad pravidla 14:1 sa za jasnú gólovú
príležitosť považujú aj tieto herné situácie:
a- hráč s loptou a telom pod plnou kontrolou
pred čiarou bránkoviska súpera má možnosť
vystreliť na bránu, pričom žiadny
súperov hráč nie
je na blízku, aby mohol streľbe zabrániť;
výklad
je
platný aj vtedy, keď voľný
hráč ešte nemá loptu
v držaní, no je už pripravený ju prevziať, pričom
žiadny
zo súperových hráčov nie je v takej pozícii, aby
dovolenými prostriedkami zabránil chyteniu lopty;
b- hráč s loptou a telom pod plnou kontrolou
v protiútoku nabieha alebo dribluje sám na brankára
súpera, pričom žiadny z hráčov súpera nie je v takej
pozícii, aby sa mu mohol postaviť do cesty a protiútok
zastaviť,
tento
výklad
pravidla
sa
uplatní
aj
v prípade, keď
voľný hráč ešte nemá loptu v držaní,
je však pripravený ju chytiť, keď mu brankár súpera
chytenie lopty zmarí
spôsobom, pri ktorej dôjde
k zrážke zodpovedajúcej Komentáru k 8:5, platí, že
v tomto prípade je postavenie obrancov nepodstatné.
c- brankár opustil bránkovisko a
umožnil
s telom
a loptou
pod
kontrolou
hodiť
prázdnej brány.
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Vysvetlivka č.7 – Prerušenie hry časomeračom
alebo delegátom
Vtedy, keď časomerač alebo delegát zapíska v okamihu , keď
hra už bola prerušená, táto bude znovu zahájená hodom
zodpovedajúcim hernej situácii, v ktorej bola prerušená.
Vtedy, keď časomerač alebo delegát zapískali v okamihu, keď
bola lopta v hre, bude sa v hre pokračovať nasledovne:
A – Chybné striedanie alebo neoprávnený vstup hráča
v zmysle 4:2-3 a 5-6.
Časomerač alebo delegát musia prerušiť hru okamžite, bez
ohľadu na „všeobecné“ pravidlo o výhode (13:2 a 14:2).
Tam, kde v tomto postupe bude obranou zmarená jasná
gólová príležitosť rozhodcovia nariadia 7 – metrový
hod
(14:1).
Vo všetkých ostatným prípadoch sa v hre bude pokračovať
voľným hodom. Hráč, ktorý sa dopustil priestupku bude
potrestaný v súlade s 16:3a.
V prípade, keď neoprávnený vstup hráča na hraciu plochu pri
jasnej gólovej príležitosti súpera zodpovedá 4:6, musí byť
potrestaný podľa 16:6b v spojení s 8:10b.
B – Prerušenie hry z iných príčin,
nešportové správanie na striedačke.
a-

108

napríklad

pre

prerušenie hry časomeračom
Časomerač by pred hvizdom mal vyčkať
na najbližšie
prerušenie hry a až potom zapískať a informovať
rozhodcov.
Keď časomerač napriek tomu hru preruší vtedy, keď je
lopta v hre, bude táto znovu zahájená voľným hodom
družstva, ktoré ju malo v moci v okamihu prerušenia
hry.
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Vtedy, keď prerušenie hry bolo zapríčinené priestupkom
obrany a bola ním zmarená jasná gólová príležitosť
súpera, musia rozhodcovia podľa 14:1b nariadiť 7 –
metrový hod.
Rovnako sa postupuje vtedy, keď časomerač prerušil hru
na základe požiadavky na team time – out a rozhodcovia
ho odmietnu realizovať preto, lebo bol vyžiadaný
v nesprávnom okamžiku.
Aj tu platí, že vtedy, keď toto prerušenie zmarilo jasnú
gólovú príležitosť musia rozhodcovia nariadiť
7 – metrový hod.
Časomerač nie je oprávnený požadovať od rozhodcov
potrestanie hráča alebo funkcionára. Naopak, to isté
platí pre rozhodcov vtedy, keď priestupok sami nevideli.
V takomto prípade môžu však vysloviť neformálne varovanie.
Ak však priestupok zodpovedá 8:6 alebo 8:10, musia
rozhodcovia podať písomnú správu.
bprerušenie hry delegátom
Na zápas nominovaný delegát IHF, kontinentálnej alebo
národnej federácie má právo:





informovať rozhodcov o možnom rozpore ich verdiktov
s pravidlami a chybách v priestoroch striedania,
pričom aj tu platí, že rozhodnutia rozhodcov vykonané
na základe ich vlastného pozorovania sú
nenapadnuteľné;
delegát má právo prerušiť hru okamžite a hra bude
znovu zahájená voľným hodom družstva, ktoré sa
nedopustilo priestupku vedúcemu k prerušeniu hry;
vtedy, keď prerušenie zapríčinil priestupok obrancov
a bola ním zmarená jasná gólová príležitosť, musí byť
podľa 14:1 nariadený 7 – metrový hod;
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rozhodcovia sú povinní podľa pokynu delegáta udeliť
osobné tresty;
o skutočnostiach, ktoré sa vzťahujú k porušeniu
pravidiel 8:6 alebo 8:10 rozhodcovia musia podať
písomnú správu.
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Pravidlá o priestoroch striedania
1.

Priestory striedania sú umiestnené za postrannou čiarou
vpravo a vľavo od predĺženia stredovej čiary, po koniec
lavičiek príslušného družstva a tiež za lavičkami ak
to
priestorové podmienky dovoľujú. (Pravidlá hádzanej IHF :
Obrázok č.1.)
Reglement pre organizáciu akcií IHF
a kontinentálnych súťaží vyžaduje, aby striedačky
a teda aj príslušné zóny pre koučovanie začínali vo
vzdialenosti 3,5 metra od stredovej čiary.
Táto norma je odporúčaním IHF aj pre zápasy na
všetkých iných úrovniach.
Pri
postrannej
čiare
(najmenej
8
metrov
od
stredovej čiary) nesmú byť pred striedačkami položené
žiadne predmety.

2.

V priestoroch pred striedačkami sa môžu nachádzať
len hráči a funkcionári zapísaní v Zápise (4:1-2). Keď je
potrebný tlmočník, jeho miesto je za striedačkou.

3.

Funkcionári
družstva
musia
byť
na
striedačke
oblečení do úplného športového alebo civilného
oblečenia.
Zakázané sú také farby, ktoré by mohli
viesť
k zámene farieb s hráčmi súpera.

4.

Pred a počas zápasu zapisovateľ a časomerač pomáhajú
rozhodcom pri kontrole správneho obsadenia striedačiek.
V každom prípade, v ktorom pred zápasom nie sú
dodržané pravidlá o priestoroch striedania sa zápas
do odstránenia chýb nesmie začať.
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Vtedy,
keď
sú
pravidlá
porušené
v priebehu
zápasu, musia byť pri najbližšom prerušení hry všetky
chyby odstránené. Po ich odstránení môže byť hra
znovu zahájená.
5.

Funkcionári družstva majú právo a povinnosť
riadiť
svoje družstvo a viesť ho v športovom a férovom duchu
aj v priebehu zápasu.
Zásadne by mali sedieť na striedačke.
Funkcionárom
koučovania.

je

dovolené

pohybovať

sa

v zóne

Zóna koučovania je priestor priamo pred striedačkou
a tiež – pokiaľ je to možné – aj priamo za striedačkou.
Pohyb a postavenie v zóne koučovania je dovolené
za
účelom podávania taktických pokynov alebo zdravotníckej
pomoci.
V zóne koučovania sa zásadne môže pohybovať alebo
stáť naraz iba jeden funkcionár družstva.
Funkcionárovi, ktorý ide požiadať o team time – out, je
samozrejme dovolené opustiť zónu koučovania.
Je mu však zakázané opustiť zónu tak, že s kartou
bude pri stolíku stáť a vyčkávať na optimálny
okamih jej položenia na stolík.
Zodpovedný vedúci
družstva môže opustiť zónu aj
v iných, s hrou súvisiacich situáciách, napríklad pre
nevyhnutný kontakt s časomeračom
alebo
zapisovateľom.
Všetci hráči nachádzajúci sa na striedačkách by
mali zásadne sedieť.
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Je im však dovolené:


bez lopty, pred striedaním, v rámci rozcvičovania
sa pohybovať (pokiaľ to priestor dovoľuje
a nepôsobí to rušivo) za striedačkami.

Hráčom a funkcionárom nie je dovolené




provokovať, protestovať alebo akýmkoľvek iným
nešportovým spôsobom (rečou, mimikou,
gestikuláciou) urážať alebo rušiť rozhodcov,
delegáta, časomerača, zapisovateľa, ostatných
hráčov, funkcionárov alebo divákov;
s úmyslom ovplyvniť hru opustiť striedačku.

Funkcionári a hráči by vo všeobecnosti mali zotrvať iba
v priestore striedania vlastného družstva. Platí zásada, že
každý funkcionár, ktorý opustí priestor svojho striedania
stráca právo riadiť svoje družstvo, a aby toto právo
znovu získal, musí sa vrátiť do priestoru striedania jeho
družstva.
Všeobecne platí, že hráči a funkcionári zostávajú pod
dohľadom
rozhodcov v priebehu celého zápasu a
pravidlá pre osobné tresty sa použijú aj vtedy, keď sa
hráč alebo funkcionár rozhodne premiestniť sa z hracej
plochy alebo striedačky na iné miesto.
Nešportové správanie, hrubé nešportové správanie
a mimoriadne nešportové správanie budú aj po
premiestnení trestané rovnako, ako keby sa stali na
hracej ploche alebo v priestore striedania.
6.

Pri porušovaní pravidiel o priestore striedania sú
rozhodcovia povinní postupovať podľa 16:1b, 16:3d
alebo16:6b(napomenutie, vylúčenie, diskvalifikácia).
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Predpisy pre hracie plochy a brány
a-

Hracia
plocha
je
obdĺžnik
s rozmerom
40x20
metrov. (Obrázok č.1).Jeho rozmery môžu byť premerané
zmeraním dĺžky dvoch diagonál. Z vonkajšej strany
jedného do vonkajšej strany protiľahlého rohu by mali
merať 44,72 m. Dĺžka diagonál jednej polovice hracej
plochy meraná z vonkajšej strany každého z rohov do
protiľahlého stredu stredovej čiary by mala byť 28,28m.
Hracia plocha je označená čiarami. Bránkové čiary
sú (rovnako žrde samotné) široké 8 cm.
Všetky ostatné čiary sú široké 5 cm.
Čiary ohraničujúce vedľa seba ležiace časti hracej plochy
môžu byť nahradené rozdielnymi farbami jednotlivých
častí.

b-

Bránkovisko
sa
skladá
z obdĺžnika
3x6
metra
a z dvoch
po
stranách
pripojených
štvrťkruhov
s polomerom 6 metrov. Zostrojí sa tak, že paralelne
k bránkovej čiare sa vo vzdialenosti 6 metrov medzi
zadnou hranou bránkovej čiary a prednou hranou čiary
bránkoviska vyznačí 3 metre dlhá čiara.
Táto čiara pokračuje na obidvoch stranách štvrťkruhov
zo stredom na zadnej vnútornej hrane príslušnej tyče
s polomerom6 metrov.
Čiary a štvrťkruhy, ktoré ohraničujú bránkovisko sa
nazývajú čiary bránkoviska.
Vzdialenosť medzi vnútornými hranami čiary merajú
potom 15 metrov (Obr.č.5).

c-
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Prerušovaná čiara voľného hodu je vyznačená paralelne
s čiarou bránkoviska, vo vzdialenosti 3 metrov od čiary
smerom do hracej plochy.
Úseky čiary a medzery merajú 15 cm. Zahnuté úseky
sa merajú na vonkajšej strane značenia (Obr.č.5).
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d-

7 - metrová čiara je 1 meter dlhá a vyznačí sa
rovnobežne
s bránkovou
čiarou
priamo
pred
bránkou,
pričom
vzdialenosť
od
zadnej
hrany
bránkovej čiary k prednej
hrane 7 – metrovej čiary
bude 7 metrov (Obr. č.5).

e-

Čiara hranice brankára (4 - metrová čiara) pred
bránkou je dlhá 15 cm. Umiestnená je vo vzdialenosti 4
metrov – merané od zadnej hrany bránkovej
čiary
k prednej hrane 4 metrovej čiary, teda
vrátane
obidvoch čiar samotných – rovnobežne s bránkovou
čiarou.

f-

Hracie plochy by mali mať ochranné zóny široké 1
meter pri postranných čiarach a 2 metre
široké za
bránkovými – autovými čiarami.

g-

Brána (Obr.č.2) stojí v strede každej bránkovej autovej
čiary. Brány
musia byť pevne ukotvené v podlahe
alebo
múre (konštrukcii) za nimi.
Ich svetlá šírka je 3 a výška 2 metre.
Bránkové
žrde
a brvno
musia
tvoriť
obdĺžnik,
ktorého vnútorná uhlopriečka meria 360,5 cm ( najviac
361 a najmenej 360 cm.) Povolená odchýlka jednej
a tej istej brány je maximálne 0,5 cm.
Zadná strana bránkových žrdí musí byť v zákryte so
zadnou hranou bránkovej čiary (a bránkovej autovej
čiary), takže predná strana bránkových žrdí presahuje
o 3 cm bránkovú autovú čiaru.
Bránkové žrde a brvno ktoré ich spája, musia byť
vyhotovené z rovnakého materiálu (napr. drevo,
ľahký kov alebo syntetický materiál) a mať štvorcový
prierez 8x8 cm. Hrany žrdí a brvná musia byť
zaoblené s polomerom 4 +/- 1 mm. Bránkové žrde
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a brvno musia byť z 3 strán viditeľných z hracej plochy
natreté dvomi navzájom kontrastnými farbami- ktoré sa
zreteľne líšia od farieb pozadia. Obidve bránky musia
mať rovnaké farby.
V rohu – medzi žrďou a brvnom majú 28 cm dlhé
farebné pruhy v oboch smeroch rovnakú farbu Všetky
ostatné pruhy musia byť dlhé 20 cm.
Každá brána musí mať sieť. Sieť musí byť v bráne
upevnená tak, aby lopta do nej vhodená zostala
v bráne a nemohla sa z brány vrátiť späť. Keď je treba,
brána by mala mať vo vnútri brány upevnenú
ďalšiu
sieť. Vzdialenosť tejto siete od bránkovej čiary by mala
byť cca. 70 cm, najmenej však 60 cm.
h-

Hĺbka bránkovej siete by mala byť hore 0,9 a dole
1,1 metra, za bránkovou čiarou. Pre obidve miery platí
tolerancia +/- 0,1 m. Oká siete by nemali byť väčšie
ako 10x10 cm. Sieť musí byť k žrdiam a brvnu
upevnená najmenej po každých 20 cm.
Aby sa lopta
nemohla dostať medzi normálnu a ďalšiu
bránkovú sieť je dovolené ich spojiť tak, že spojenie
zabráni vniknutiu lopty medzi tieto dve siete.

i-

Vo vzdialenosti cca 1,5 metra za bránou, v strede
bránkovej autovej čiary by mala byť zavesená zvislá
bariérová sieť s rozmerom meraným od podlahy - výšky
asi 5 a šírky asi 9 až 14metrov

j-

Stolík
časomerača
a zapisovateľa
stojí
v strede
priestorov striedania družstiev, za jednou z postranných
čiar. Maximálna dĺžka stolíka je 4 metre. Stolík by mal
byť pre korektné zabezpečenie pozorovania vyvýšený
nad hracou plochou o 30-40 cm.
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k-

Všetky
rozmery
bez
udania
tolerancie
musia
zodpovedať Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu
ISO 2768-1 : 1989.

l-

Normy pre hádzanárske bránky boli schválené Európskou
komisiou pre normalizáciu CEN (Európska normalizačná
komisia) v rámci normy EN 749 v spojení s normou EN
202.10-1.

Obr.č.5 Bránkovisko a jeho okolie
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Drobné
vo Vašom
vrecku
dokážu
zázraky.
Už 5 € mesačne
kompletne preočkuje
12 detí proti šiestim
smrteľným detským
chorobám. Staňte sa
aj Vy Priateľom detí
UNICEF.

www.priateliadeti.sk
Ďakujeme Slovenskému zväzu hádzanej.
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