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Filozofia a ciele
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Viac kritérií pre posúdenie (čo najviac) príkladov

 Zjednodušenie

 Prispôsobenie pravidiel 
vývoju hry

 Aplikácia štandardov 
mimo kritérií – sledujúc 
učebný materiál
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Italic na ružovom podklade =
Originálny text pravidiel.

Normálne písmo na bledo modrom podklade 
= doplňujúce komentáre

Dôležité informácie

Príklady náučného DVD IHF k dispozícii

Malé písmo na žltom podklade =
Poznámky k úprave
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Pravidlo 8 a 16
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Fauly a nešportové
správanie; tresty

Rule 8 and 16
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Dovolené Akcie (8:1)
Je dovolené:
a) používať otvorenú dlaň k hraniu 
lopty z ruky iného hráča
b) používať ohnuté paže k telesnému 

kontaktu so súperom, kontrolovať 
a sledovať ho týmto spôsobom

c) používať svoj trup k cloneniu 
súpera v súboji o pozíciu

V zásade nezmenené – „trup“ 
namiesto „tela“

Blokovať  znamená brániť súperovi v 
pohybe do voľného priestoru. 

Rule 8 and 16

correct:
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Blokovanie
Cieľ:
 Blokovať súpera
 Získať voľný priestor

Technika:
 Blokovanie trupom

Nie je dovolené:
 Aktívne blokovanie rukami, chodidlami a 

stehnami
 Aktívne akcie, ako sácanie, strkanie preč, 

držanie , nabiehavanie

Zaujatie pozície pre blok, postavenie v bloku a pohyb z bloku musia byť 
vo všeobecnosti pasívne voči súperovi

Rule 8 and 16
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Porušenie pravidla(8:2)
Nie je dovolené:
a)vytrhnúť alebo vyraziť loptu súperovi 

z rúk;
b)cloniť súpera ramenami, rukami, 

nohami alebo používať akúkoľvek časť 
tela na jeho vytlačenie alebo vysotenie; 
to zahŕňa nebezpečné používanie lakťa 
v počiatočnej pozícii aj počas pohybu.

V zásade neznemené – nové v 
tejto časti je určené nebezpečnej 
hre lakťami, v počiatočnej pozícii 
ako aj v pohybe

Príklad Pivot: opakovaný lakeť  proti hlave/krku
= neprirodzený postoj
= nebezpečné pre súpera

Rule 8 and 16
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Porušenie pravidla(8:2)
Nie je dovolené:

c) držať súpera (telo alebo dres) aj keď 
môže pokračovať v hre;
d) nabiehať alebo naskakovať na súpera

Rule 8 and 16

Držať súperove telo alebo 
dres

Nabiehať/naskakovať na 
súpera
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Nesprávne blokovanie(8:2)
1 2

Zlé časovanie. Blok je postavený príliš neskoro

Zlé blokovanie: aktívny blok s vystrčením nohy (dlhý krok)

1

2

Rule 8 and 16
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3 4

Použitie nohy na blok a držanie ruky je proti pravidlám

Porušenie pravidla znamená nedovolenú výhodu pre útočníka

3

4

Nesprávne blokovanie(8:2)

Rule 8 and 16
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1 2

Obranca chce bežať okolo bloku v smere prihrávky

Veľký krok tomu zabraňuje (= porušenie pravidla)

1

2

Nesprávne blokovanie(8:2)

Rule 8 and 16
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3

Útočník odsotil obrancu aktívne3

Porušenie pravidla vedie k 
jasnej výhode pre útočníka

Nesprávne blokovanie(8:2)

Rule 8 and 16
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A

Porušenie pravidla:
Odsotenie zadkom –
nízke ťažisko

Nesprávne blokovanie(8:2)

Rule 8 and 16
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B

Porušenie pravidla:
Aktívny blok použitím rúk

Nesprávne blokovanie(8:2)

Rule 8 and 16
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C

Porušenie pravidla:
Útočník drží obrancu

Nesprávne blokovanie(8:2)

Rule 8 and 16
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II

I

III

IV

Fauly

8:4
Priame 2min. 

vylúčenie

8:3
Obvyklý 

progresívny 
trest

8:5
Diskvalifikácia 

bez správy

8:6 R
Diskvalifikácia 

so správou

Nešportové správanie

8:8
Priame 2min. 

vylúčenie

8:7
Obvyklý 

progresívny 
trest

8:9
Diskvalifikácia 

bez správy

8:10 R
Diskvalifikácia 

so správou

Rule 8 and 16
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Fauly

8:4
Priame 2min. 

vylúčenie

8:3
Obvyklý 

progresívny 
trest

8:5
Diskvalifikácia 

bez správy

8:6 R
Diskvalifikácia 

so správou

Kritériá

a) Pozícia:

 zpredu

 zboku

 zo zadu

b) Časť tela:

 trup

 hodová ruka

 nohy

 hlava/hrdlo/krk
c) Dynamika:
 Intenzita nedovoleného  zákroku
 a/alebo faul keď je súper v plnej 

rýchlosti
d) Efekt:
 vplyv na telo a kontrolu lopty
 obmedzenie alebo bránenie pohybu
 zabránenie pokračovania hry

Rule 8 and 16

Každá akcia prislúcha:

napr.k hodu, pohybu do voľného priestoru, rýchlemu pohybu



IHF – RULE CHANGES 2010

Roland Bürgi                 Edition: 2010-04-30          
IHF-Playing Rule and Referee Commission International Handball Federation Chart 18

Fauly

8:3
Obvyklý 

progresívny 
trest

Tak ako predtým, keď je akcia 
hlavne alebo výlučne zameraná 
na telo súpera
(teraz na základe kritérií)

Rule 8 and 16
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Fauly

8:4
Priame 2min. 

vylúčenie

B

Pre niektoré fauly je trest priame 2min. vylúčenie, bez ohľadu na to, či 
bol hráč predtým napomínaný.
Toto sa aplikuje špeciálne pre také fauly, kde hráč, ktorý sa previnil 

nehľadí na nebezpečenstvo, ktoré vzniká 
pre súpera

Berúc do úvahy kritériá pre rozhodnutie 
podľa 8:3, takýmito faulami môžu napr. 
byť:

Viď ďalšie schémy

Rule 8 and 16
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Fauly

8:4
Priame 2min. 

vylúčenie

B

a) fauly spáchané s veľkou intenzitou 
alebo fauly voči súperovi, ktorý je 
v rýchlom pohybe; 

b) držanie súpera po dlhý čas alebo jeho 
strhnutie; 

c) fauly na hlavu, hrdlo a krk;
d) tvrdé údery do trupu alebo do 

hodovej ruky;
e) pokus spôsobiť súperovi stratu 

kontroly nad telom (napr. chytenie 
nohy/chodidla súpera, ktorý je vo 
výskoku; pozri však 8:5a);  

f) vrážanie a naskakovanie do súpera 
veľkou rýchlosťou.

Rule 8 and 16
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Fauly

8:4
Priame 2min. 

vylúčenie

B
Držanie dlhý čas

Na hlavu

Rule 8 and 16
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B

8:5
Diskvalifikácia

bez správy

Hráč, ktorý útočí na súpera spôsobom, ktorý je nebezpečný pre jeho 
zdravie bude diskvalifikovaný (16:6a). Špeciálne nebezpečenstvo pre 
súperove zdravie je spôsobené vysokou intenzitou faulu alebo 
faktom, že súper je úplne nepripravený na faul a preto sa nemôže 
chrániť (pozri pravidlo 8:5 komentár).
Okrem kritérií 8:3 a 8:4 sa používajú tiež nasledovné kritériá na 
vykonanie rozhodnutí:

časti tela súpera, hlavne tvári, hrdlu alebo krku (intenzita kontaktu)
c) bezohľadný prístup demonštrovaný vinným hráčom pri dopúšťaní 

sa faulu.

Rule 8 and 16

a) skutočná strata kontroly nad telom 
počas behu, skoku alebo streľby;

b) Zvlášť agresívna akcia proti
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Reálna strata
koordinácie pri
behu alebo pri
náskoku–

bezohľadnosť !

8:5
Diskvalifikácia 

bez správy

Komentár:
Tiež faul s veľmi malým fyzickým dotykom môže byť veľmi 
nebezpečný a viesť k vážnemu zraneniu, ak sa hráč dopustí faulu 
v momente, keď je súper vo výskoku alebo v behu a preto sa nemôže 
ochrániť. V takýchto situáciách je to nebezpečenstvo voči súperovi 
a nie intenzita kontaktu, čo je základom rozhodnutia o diskvalifikácii.

Rule 8 and 16
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B

Bude diskvalifikovaný ak:
a) získa loptu, ale jeho pohyb spôsobí 

zrážku so súperom;
b) nemôže získať alebo kontrolovať 

loptu, ale spôsobí zrážku so 
súperom;

8:5
Diskvalifikácia 

bez správy

Rule 8 and 16

Toto sa tiež uplatňuje v situáciách, keď brankár opustí bránkovisko za 
účelom zachytenia prihrávky súperovi. 

Tu je brankár zodpovedný za 
zaistenie toho, že následkom jeho 
konania nebude situácia nebezpečná 
pre zdravie súpera.

Brankár: 
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B

8:5
Diskvalifikácia 

bez správy

Ak sú rozhodcovia presvedčení v niektorej z týchto situácií, že bez 
nedovolenej akcie zo strany brankára by súper bol schopný získať loptu, 
nariadia 7-metrový hod.

Rule 8 and 16

Brankár: 
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Kritériá

Ak je akcia hodnotená rozhodcami ako:
• zvlášť bezohľadná
• zvlášť  nebezpečná
• premyslená alebo zákerná, 

nesúvisiaca s hernou situáciou;
musia predložiť písomnú správu po
stretnutí.

Fauly

8:6 R
Diskvalifikácia 

so správou

Vylúčenie do 
konca stretnutia 
viac neexistuje

Rule 8 and 16

Informujú ZVD po rozhodnutí:

„Toto je 
diskvalifikácia so

správou„ 
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Nešportové správanie

8:8
Priame 2min. 

vylúčenie

8:7
Obvyklý 

progresívny 
trest

8:9
Diskvalifikácia 

bez správy

8:10 R
Diskvalifikácia 

so správou

Prostredníctvom príkladov je 
nešportové správanie rozdelené do 4 
úrovní, podľa pravidla
8:7-8:10.
Tieto príklady boli predtým zahrnuté 
hlavne vo Vysvetlivkách k pravidlám.

Rule 8 and 16



IHF – RULE CHANGES 2010

Roland Bürgi                 Edition: 2010-04-30          
IHF-Playing Rule and Referee Commission International Handball Federation Chart 28

a) protesty proti rozhodnutiam rozhodcov 
alebo verbálne a neverbálne akcie, 
s úmyslom privodiť špecifické 
rozhodnutie rozhodcov;

Akcie uvádzané nižšie v odstavcoch a-f sú príklady nešportového
správania, ktoré bude potrestané progresívne, začínajúc napomenutím:

8:7
Obvyklý 

progresívny 
trest

b) obťažovanie súpera alebo spoluhráča 
prostredníctvom slov alebo pohybov 
alebo kričanie na súpera za účelom 
rozptýlenia;

Rule 8 and 16

Nešportové správanie
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8:7
Normal 

progressive 
punishment

c) zdržovanie vykonania nariadeného hodu 
pre súpera nerešpektovaním dodržania 
3-metrovej vzdialenosti alebo iným 
spôsobom;

d) prostredníctvom „divadla“ skúšať pomýliť 
rozhodcov pri akcii súpera alebo zveličovať 
vplyv akcie, aby vyprovokovali time - out
alebo nezaslúžený trest pre súpera;

Rule 8 and 16

Nešportové správanie
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f) opakovaný vstup do 
bránkoviska z taktických dôvodov; 

Rule 8 and 16

8:7
Obvyklý 

progresívny 
trest

e) aktívne blokovanie strely 
alebo prihrávky s použitím 
chodidla alebo predkolenia; 
jasné reflexné pohyby ako 
napr. spojenie nôh nebudú 
potrestané 

Nešportové správanie
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8:8
Priame 2min. 

vylúčenie

Niektoré nešportové akcie v ich podstate vyzerajú neprimerane 
kritické a budú potrestané priamo vylúčením na 2 minúty bez ohľadu 
na to, či hráč alebo funkcionár bol už predtým napomínaný. Toto 
zahŕňa:

a) hlasité protesty s energickými gestami 
alebo provokatívnym správaním;

b) Keď je rozhodnuté proti družstvu s 
loptou a hráč s loptou ju nenechá 
okamžite k dispozícii súperovi
pustením alebo položením na zem; 

Rule 8 and 16

Nešportové správanie
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8:8
Priame 2min. 

vylúčenie

c) blokovanie prístupu k lopte, ktorá 
prešla do priestoru striedania;

Poznámka:
Prerušenie alebo zásah do hry z lavičky 
je zahrnuté v pravidle 8:10

Rule 8 and 16

Nešportové správanie
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8:9
Diskvalifikácia 

bez správy

Určité formy nešportového správania sú považované za veľmi vážne, 
a budú potrestané diskvalifikáciou. Nasledovné sú príklady takého 
správania:

b) ak brankár demonštratívne nejaví 
záujem chytať 7-metrový hod;

a) demonštratívne odhodenie alebo 
odrazenie lopty po rozhodnutí 
rozhodcov;

Rule 8 and 16

Nešportové správanie
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8:9
Diskvalifikácia 

bez správy

c) úmyselné nastrelenie súpera loptou v prerušenej hre ak je to 
vykonané s veľkou silou a z malej vzdialenosti. Je to považované za 
viac vhodné ako „obzvlášť bezohľadná akcia“ podľa Pravidla 8:6;

d)  ak hráč trafí brankára do hlavy zo 7m 
hodu, pokiaľ  brankár nepohne hlavou 
smerom k dráhe lopty; 

Toto nezahŕňa zvyčajné pohyby 
brankára týkajúce sa jeho 
obranných návykov. Myslené 
pohyb do smeru lopty.

Rule 8 and 16

Nešportové správanie



IHF – RULE CHANGES 2010

Roland Bürgi                 Edition: 2010-04-30          
IHF-Playing Rule and Referee Commission International Handball Federation Chart 35

8:9
Diskvalifikácia 

bez správy

e) ak hráč trafí súpera do hlavy z voľného hodu, pokiaľ hráč nepohne 
hlavou smerom k dráhe lopty;

f) odplácanie faulu.

Poznámka k c), d) a e):
Strieľajúci hráč je zodpovedný za to, že 
neohrozí brankára alebo obrancu.

Rule 8 and 16

Nešportové správanie
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8:10 R
Diskvalifikácia 

so správou

Ak rozhodcovia klasifikujú správanie ako mimoriadne nešportové, 
musia predložiť po zápase písomnú správu a tak zodpovedné orgány 
rozhodnú o ďalších opatreniach.
Nasledujúce akcie môžu slúžiť ako príklady:

a) urážlivé alebo výhražné správanie namierené voči inej osobe, 
napríklad rozhodcovi, časomeračovi/zapisovateľovi, delegátovi, 
funkcionárovi, hráčovi, divákovi. Správanie môže byť vo verbálnej 
alebo neverbálnej forme (napríklad výraz tváre, gestá, reč tela 
alebo fyzický kontakt).

Rule 8 and 16

Nešportové správanie
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8:10 R
Diskvalifikácia 

so správou

b) (I) zásah funkcionára do hry na ihrisku alebo v priestore striedania 
alebo
(II) hráč zmarí jasnú gólovú príležitosť buď nepovoleným vstupom
do ihriska (Pravidlo 4:6) alebo z priestoru striedania

Rule 8 and 16

Nešportové správanie
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Stav stretnutia nie je viac dôležitý!
Kritériá:
• Posledná minúta
• Lopta mimo hry
• zabránenie/zdržiavanie hodu súpera
vedie vždy k diskvalifikácii so správou
Výsledok môže maximálne ovplyvniť dodatočné tresty
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8:10 R
Diskvalifikácia 

so správou

c) ak počas poslednej minúty zápasu je lopta mimo hry a hráč alebo 
funkcionár zdržuje vykonanie hodu pre súpera za účelom, aby 
zabránil možnosti vystreliť na bránu alebo dostať sa do jasnej 
gólovej príležitosti. Toto je považované za mimoriadne nešportové 
a uplatňuje sa to na všetky typy zásahov (napríklad len 
s obmedzenou fyzickou akciou, zachytenie prihrávky, rušenie príjmu 
lopty, nepoloženie lopty);

Rule 8 and 16

Nešportové správanie
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8:10 R
Diskvalifikácia 

so správou

d) ak počas poslednej minúty stretnutia je lopta v hre a súper 
prostredníctvom akcie spadajúcej pod Pravidlá 8:5 alebo 8:6 
zabráni v streľbe na bránu alebo získaniu jasnej gólovej príležitosti 
potom to nestačí potrestať len diskvalifikáciou podľa 
pravidiel 8:5 a 8:6, ale musí nasledovať aj písomná správa;  

Táto zmena 8:10d má za cieľ zastaviť 
hráčov  od „iba obdržania červenej karty“ 
a jej dôsledku v manipulovaní s konečným 
výsledkom bez akýchkoľvek  následkov.

Rule 8 and 16

Nešportové správanie
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Fauly

8:6 R
Diskvalifikácia 

so správou 8:10 R
Diskvalifikácia 

so správou

16:8
Ako je uvedené v pravidlách 8:6 a 8:10, diskvalifikácie v súlade 
s týmito pravidlami je potrebné uviesť do zápisu o stretnutí na 
doriešenie príslušnému riadiacemu orgánu. V takýchto prípadoch 
zodpovedný vedúci družstva má byť informovaný ihneď po 
rozhodnutí.

„Toto je diskvalifikácia so 
správou„ 

Rule 8 and 16

Nešportové správanie
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Passive Play

Vysvetlivka 4
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Vysvetlivka č. 4 teraz dodatočne ukazuje rad nových kritérií či a kedy 
by mali rozhodcovia s konečnou platnosťou rozhodnúť o pasívnej hre 
(po predchádzajúcom varovnom signáli)

D.  Potom čo bol ukázaný Varovný signál
Po ukázaní varovného signálu, by mali rozhodcovia dovoliť  
útočiacemu družstvu istý čas zmeniť  ich akciu. V tejto súvislosti musí 
byť braná do úvahy, technická úroveň rôznych vekových a 
výkonnostných kategórií.
Varovanému družstvu by mala byť takto dovolená možnosť pripraviť 
cielenú útočnú akciu smerom na bránku.
Ak útočiace družstvo neurobí pozorovateľný pokus na získanie pozície 
pre streľbu na bránku, potom jeden z rozhodcov rozhodne, že to je 
pasívna hra (pravidlo 7:11-12). (Pozri tiež nižšie „Kritériá pre 
rozhodnutie po ukázaní varovného signálu“).

Passive Play
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Kritériá pre rozhodnutie po ukázaní varovného signálu

D1.  Útočiace družstvo
 nie zreteľné zvýšenie tempa
 nie cielená akcia smerom na 

bránku
 1-na-1 akcia bez dosiahnutia 

priestorovej výhody
 otáľanie v hraní s loptou (napr.

pretože smery prihrávok sú 
blokované brániacim 
družstvom)

D2.  Brániace družstvo
 brániace družstvo sa snaží 

zamedziť zvýšeniu tempa alebo 
cielenej útočnej akcii, 
korektnými a aktívnymi 
obrannými spôsobmi

 Pasívna hra nemusí byť 
ukázaná, ak agresívna obrana 
prerušuje plynulosť útoku 
nepretržitým faulovaním

Passive Play
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Známky zníženia tempa

 Akcie do strán a nie priamo smerom na bránku
 Časté diagonálne prebiehanie pred obrancami bez toho aby na nich 

vyvinuli tlak
 Nie akcia do hĺbky, ako konfrontácia so súperom 1-na-1 alebo 

prihrávky spoluhráčom do priestoru medzi bránkoviskom a čiarou 
voľného hodu

 Opakované prihrávky medzi dvoma hráčmi bez zrejmého zvýšenia 
tempa alebo akcie smerom na bránku

 Postupné prihrávky cez všetky pozície
(krídlo, pivot a spojka) bez zrejmého 
zvýšenia tempa alebo pozorovateľnej
akcie smerom na bránku

Passive Play
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Známky akcií 1-na-1 bez získania priestorovej výhody

 1-na-1 akcia v situácii, kde je zrejmé, že nie je priestor pre prienik
(viacero súperov blokuje priestor pre prienik)

 1-na-1 akcia bez akejkoľvek snahy preniknúť  smerom na bránku
 1-na-1 akcia s jednoduchým účelom získania voľného hodu (napr., 

nechať sa zakliesniť, alebo ukončiť 1-na-1 akciu napriek tomu, že by 
mohla byť možnosť preniknúť)

Passive Play
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Známky aktívnych obranných spôsobov v súlade s pravidlami:

 Pokúsiť sa nefaulovať, takže sa vyhnúť prerušeniu hry
 Blokovať trasu behu útočníkov , možno využitím dvoch obrancov
 Pohyb dopredu s blokovaním smeru prihrávok
 Pohyb obrancov dopredu tak, že vytláčajú útočníkov  späť do ihriska
 Podnecovať útočníkov  prihrávať loptu 

späť do neškodnej pozície

Passive Play
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Interruption

Vysvetlivka 7
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Chybné striedanie alebo nedovolený vstup hráča

Ak časomerač alebo delegát prerušia hru

hra je už prerušená lopta je v hre
(nečakajte na výhodu)

2 min. vylúčenie
Znovu zahájenie zodpovedajúcim 

hodom Jasná gólová príležitosť 7-m
inak

Voľný hod (lepšia pozícia)

2 min.
vylúčenie

Počas jasnej 
gólovej príležitosti

Diskvalifikácia   
(so správou)

R

7.A Interruption
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Prerušenie pre inú príčinu, napr. nešportové správanie

a) časomeračom

mal by počkať do najbližšieho prerušenia, 
potom informovať rozhodcov

• Ak predsa preruší: hra bude zahájená voľným 
hodom družstva, ktoré malo loptu v čase 
prerušenia

• Jasná gólová príležitosť: 7-m
• To isté pri prerušení pre Team-Time-Out v 

nesprávnom momente
• Bez trestu časomeračmi/bez trestu 

rozhodcami ak to nezistili sami

7.Ba Interruption
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Prerušenie pre inú príčinu, napr. nešportové správanie

7.Bb

b) delegátom (DEL)

Môže hru prerušiť okamžite

• DEL môže informovať rozhodcov o porušení pravidiel/ 
nešportové správanie a priestupok proti predpisom o 
priestore striedania

• Jasná gólová príležitosť neprevinivšieho sa 
družstva7-m

• Alebo voľný hod proti previnivšiemu sa družstvu
• Rozhodcovia sú povinní udeliť osobné tresty v súlade s 

pokynmi delegáta
! Prerušenie delegátom ak je lopta “mimo hry”  Hod 
zodpovedajúci hernej situácii

Interruption
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Rule 4
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• Rozhodnutie o tom, že funkcia kapitána družstva nebola viac 
povinná, od zmeny pravidiel 2005, bolo čiastočne oľutované

• Napriek tomu, funkcia kapitána družstva nebola nikdy zakázaná
• Z toho dôvodu nové pravidlá zahŕňajú opäť funkciu kapitána družstva 

(4:9 odsek 4 (nepriamo) a 17:4 (priamo))
• Táto funkcia je stále nepovinná

Kapitán družstva

Nazdar, som späť

Rule 4
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Čísla
Predchádzajúce znenie týkajúce sa rozsahu čísiel od 1 do 20 nie je viac 
aktualizované

4:8
Hráči musia nosiť viditeľné čísla, ktoré sú najmenej 20cm vysoké vzadu 
na drese a nejmenej 10cm vpredu. Použité môžu byť čísla od 1 do 99.
Hráč z poľa, ktorý strieda brankára musí nosiť to isté číslo v obidvoch 
pozíciách.
Farba čísiel musí byť zreteľne odlišná od farby a vonkajšej úpravy 
dresu.

1 to 99 

Rule 4
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Šatky
Zahrnutím šatiek (pokiaľ sú vyrobené z mäkkého, elastického 
materiálu) do zoznamu predmetov, ktoré môžu hráči nosiť, boli 
určené religiózne potreby viacerých národných členov IHF v 
súvislosti s pravidlami.
Rovnako bolo objasnené, že hráči, ktorí nosia alebo majú na sebe 
nebezpečné  predmety nie sú oprávnený hrať.

Rule 4
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Diverse

Harpastum, rímska forma 
(ženskej) hádzanej

Nikto nie je dosť malý….…….. 
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Rule 5:10

Brankárovi nie je dovolené: ………..
5:10 
dotknúť sa lopty chodidlom alebo predkolením, keď 
leží na zemi v bránkovisku alebo sa pohybuje po zemi von z  
bránkoviska smerom na hraciu plochu (13:1a);

Toto pravidlo sa zmieňuje iba o lopte pohybujúcej sa v smere do 
hracej plochy. S prihliadnutím na pravidlo 12:1, lopty ležiace v 
bránkovisku viac nie sú pokryté týmto pravidlom.

Brankár
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Rule 6:2

6:2 Ak hráč v poli vstúpi do bránkoviska, rozhodnutie by malo byť 
nasledovné:
c) 7m hod, ak hráč v poli brániaceho družstva vstúpi do bránkoviska a 
tým zmarí jasnú gólovú príležitosť (14:1a). Pre účely týchto pravidiel 
obsah „vstupu do bránkoviska“ neznamená sa iba dotknúť čiary 
bránkoviska, ale jasne vstúpiť do bránkoviska.

• Menej rozhodnutí o 7m hode pre 
„Bránenie vnútri“ – menej alibistickej 
signalizácie!
• Nestačí, ak je obranca vnútri –
útočník musí mať snahu si jasnú gólovú 
príležitosť vytvoriť

Rozhoduje pozícia na začiatku pri 1-na-1 situácii – nie iba konečná pozícia!

7-m …. pretože bránenie vnútri

jasne vstúpiť dodotknúť

„šedá zóna“
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Rule 6:5

6:5 odsek 3

Je plne dovolené dotknúť sa lopty vo vzduchu nad bránkoviskom, pokiaľ 
je to v súlade s Pravidlami 7:1 a 7:8.

Formulácia musí byť presnejšia – „plne dovolené” nie je správne v 
tejto súvislosti

Lopta vo vzduchu nad bránkoviskom
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Rule 7:3

7:3
Komentár:
Je v súlade s pravidlami, ak hráč s loptou padne na zemi, pošmykne sa, 
potom vstane a hrá s loptou. To je tiež v tom prípade, ak sa hráč vrhne 
po lopte, kontroluje ju, vstane a hrá s ňou.

Kroky

Predchádzajúci komentár nie je viac potrebný (bol v súlade s textom 
pravidiel)
Nový komentár indikuje konkrétne situácie v hraní s loptou
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Rule 9:1

9:1 odsek 3:
Gól nesmie byť uznaný ak rozhodca, časomerač alebo delegát prerušil 
hru predtým než lopta úplne prešla za bránkovú čiaru.

Delegát

Text pravidiel zahŕňa teraz tiež delegáta
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Rule 13:5

13:5
Ak je rozhodnuté o voľnom hode proti družstvu, ktoré je v držaní lopty, 
keď rozhodca zapíska, potom hráč, ktorý má loptu v tomto momente, 
ju musí okamžite pustiť alebo položiť dole na zem tak, že sa s ňou 
môže hrať na mieste, kde sa nachádza (8:8b).

Nezmenené, čo sa 
týka významu

Položenie lopty
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Rule 15:9

15:9

Tento bod je spomínaný iba v nemeckej verzii, pretože jedna veta 
chýbala v nemeckom vydaní Pravidiel 2005

Narušenie hodov
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Rule 17:8/9

17:8
Obaja rozhodcovia sú zodpovední za stav stretnutia.
Tiež si robia poznámky o napomenutiach, vylúčeniach
a diskvalifikáciách.
17:9
Obaja rozhodcovia sú zodpovední za kontrolu hracieho času.
Ak sú pochybnosti o správnosti hracieho času, rozhodcovia uplatnia 
spoločné rozhodnutie (pozri tiež 2:3).
Poznámka:  IHF, kontinentálne a národné federácie majú právo 
uplatniť odchýlku od predpisov v rámci pôsobenia ich zodpovednosti,
týkajúcej sa aplikácie Pravidiel 17:8 a 17:9.

Federácie môžu delegovať hlavnú zodpovednosť za takéto úlohy na napr. delegáta 
alebo časomerača/zapisovateľa  a zbaviť tejto zodpovednosti rozhodcov

Delegovanie úloh rozhodcov vo vzťahu k stolíku
To isté sa vzťahuje 
na 17:5 odseky 1+3: 
nominovanie 
rozhodcov a 
odstúpenie jedného 
z rozhodcov
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Rule 17:14

17:14
Rozhodcovia a delegáti môžu používať  elektronické vybavenie na ich 
internú komunikáciu. Pravidlá pre ich použitie sú stanovené 
príslušnými federáciami.

Komunikačný systém

Tieto nové pravidlá poskytli možnosť využívať komunikačné systémy.
Federácie schvaľujú predpisy týkajúce sa ich použitia v rámci ich 
majstrovských súťaží.
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Clar. 3

Pre účely trestov, podľa pravidla 16, bol team time-out definovaný ako 
súčasť hracieho času (16:10), takže akékoľvek nešportové správanie a 
iné porušenia pravidiel sú trestané obvyklým spôsobom. V tejto 
súvislosti nie je podstatné, ak je zainteresovaný hráč/funkcionár na 
alebo mimo hracej plochy. Preto napomenutie, vylúčenie alebo 
diskvalifikácia podľa Pravidla 16:1-3 a 16:6-9 môže byť udelené za 
nešportové správanie (8:7-10) alebo za konanie spadajúce pod 
Pravidlo 8:6b. 

Tento odsek bol doplnený do Vysvetlivky 3. Okrem iných porušení 
pravidiel, je  tiež zahrnuté aj nešportové správanie.

Team Time-out (Oddychový čas družstva)

Odsek 4 (Poznámka týkajúca sa správania časomerača v 
mimoriadnych situáciách bola zrušená bez náhrady)
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Clar. 6

To sa tiež uplatňuje ak hráč ešte nemá loptu, ale je pripravený na  
bezprostredné prijatie lopty a brankár súpera pomocou kolízie, podľa 
8:5 Komentár, zabráni prijatiu lopty; v tomto špeciálnom prípade je 
postavenie obrancov nepodstatné;

Predchádzajúci bod c) „ešte nemá loptu, ale je pripravený na  
bezprostredné prijatie lopty“ bolo zahrnuté do a) a b).
Špeciálne má význam sa zmieniť  o doplnkovom texte v b):

Jasná gólová príležitosť

Táto doplňujúca časť nadväzuje na prípad týkajúci sa 
nešportového správania brankára v protiútoku, ktorý 
už bol spomínaný v pravidlách 8 a 16 
(schémy č. 24+25).
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Zóna trénera/ Farba oblečenia funkcionárov
Team Time-Out a možnosť Kontaktu

Substitution Area
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1. Zóna kaučovania

„Zóna kaučovania“ má začínať vo 
vzdialenosti 3.5 m od stredovej čiary 
po koniec lavičiek vlastného družstva.

Trénerovi je dovolené kaučovať pred 
lavičkou vlastného družstva a za ňou –
v tom prípade mu je samozrejme 
dovolené prejsť vedľa lavičky.Pojem „lavička 

družstva“ sa tiež 

vzťahuje na rad 

stoličiek

Zóna kaučovania

Predpisy o priestore striedania

Substitution Area



IHF – RULE CHANGES 2010

Roland Bürgi                 Edition: 2010-04-30          
IHF-Playing Rule and Referee Commission International Handball Federation Chart 69

2. Farba oblečenia funkcionárov družstva

Červené oblečenie funkcionárov družstva môže spôsobiť 
nedorozumenie

Hráči súperovho družstva môžu byť zmätení pri prihrávke
Funkcionárom družstva nie je dovolené obliecť oblečenie tej istej 

farby ako má družstvo súpera (v tomto prípade červené).

Substitution Area
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3. Team Time-Out, možnosť Kontaktu

Funkcionárom družstva je dovolené 
opustiť zónu kaučovania pri požiadaní o 
team time-out.

Avšak, nie je im dovolené stáť vedľa 
stolíka a čakať na vhodný moment pre 
požiadanie o team time-out.

„Zodpovedný vedúci družstva“ môže tiež 
opustiť zónu kaučovania v špeciálnych 
situáciách, napr., pre nevyhnutný kontakt 
s časomeračom alebo zapisovateľom.

Substitution Area
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4. Súhrn

 Porušenia Predpisov o Priestore striedania majú byť trestané v 
súlade s pravidlami 16:1b, 16:3d alebo 16:6b (napomenutie, 
vylúčenie, diskvalifikácia). (pozri však, Vysvetlivka 7B a)

Rozhodcovia a delegáti sú žiadaní zodpovedajúco poradiť 
funkcionárom pri zavedení zóny kaučovania

Substitution Area
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Ďakujem za pozornosť a...
„Just do it...“  


