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Slovenský zväz hádzanej – Komisia rozhodcov a delegátov
Pravidlá IHF - Poznatky zo školení a hodnotení výkonov rozhodcov

Vážení kolegovia
Za účelom jednotného postupu hodnotenia pozorovaní výkonov rozhodcov vám
posielame niekoľko poznatkov z predchádzajúcich hodnotení. Mali by nám pomôcť
v našej práci a predovšetkým zjednotiť pohľad na niektoré na prvý pohľad rozporuplné
a v pravidlách často nepopísané herné situácie.
1. Strieľanie 7m hodov – hranice postavenia hráča
Rozhodcovia rozhodli na 7m hod. Hráč s loptou stojí ca. 80 cm pred čiarou 7m hodu.
Rozhodca dáva pokyn na streľbu, strieľajúci hráč pravou nohou ustúpi dozadu
prekročí čiaru voľného hodu vystrelí a dáva gól. Ľavú nohu ma stále v korektnom
postavení.
Riešenie
Gól platí. Postavenie strieľajúceho hráča rozhodcovia nesmú korigovať, a už vôbec
nesmú rozhodnúť na voľný hod proti družstvu strelca 7m hodu.
Pozri 13:1a; 14:5; 15 ods.3.
Poznámka: často používaná textácia v ktorej sa 7m hod zamieňa za „pokutový hod“
je nesprávna a v zmysle 14:1a aj nelogická.
2. Farby dresov
Družstvo A chce hrať v čiernej farbe dresov tak, ako to pred sezónou nahlásili
riadiacej zložke. Na zápas nominovaní rozhodcovia však majú tiež len dres čiernej
farby, nakoľko žiadne iné pred súťažou od riadiacej zložky nedostali.
Riešenie
Pre posudzovanie správnosti všetkých riešení platí základné - iným predpisom
súťaže nadradené Pravidlo 17:13, ktoré hovorí, že čierna farba je vyhradená
rozhodcom. Z toho vyplývajú nasledovné konsekvencie.
A – keď rozhodcovia trvajú na svojej čiernej farbe dresu, potom družstvo A musí
zmeniť farbu svojich dresov. Problém a jeho vyriešenie rozhodcovia zaznamenajú do
Zápisu o zápase.
B- v prípade, kedy rozhodcovia pred súťažou obdržali aj iné ako čierne dresy, potom
sa musia prispôsobiť farbe dresov družstva A. Zmeniť farbu dresov sú povinní
rozhodcovia.
C - v prípade, kedy majú rozhodcovia povinnosť zmeniť farbu dresu je im dovolené
aby si túto farbu zvolili sami. Platí však, že „pravidlo“ o 4 farbách na ihrisku by malo
byť dodržané.
D – v pravidlách nie je nikde uvedené, že rozhodcovia musia rozhodovať v krátkych
nohaviciach a čiernych štucniach. Aj tu však platí však, že sú povinní prispôsobiť sa
aktuálnym sponzorským dohodám svojej federácie.
Pozri 4:7; 17:13; 2:9 Komentár; 9:2 a Vysvetlivku 3
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3. Vyhadzovanie - Pravidlo 11 Hraničná situácia
Brankár po chytení lopty sa v bránkovisku chystá vyhadzovať. Pred tým než loptu
vyhodí mu táto vypadne z ruky, spadne mu na špičku nohy a odtiaľ sa cez
bránkovú čiaru odkotúľa na hraciu plochu. Brankár vybieha z bránkoviska zodvihne
loptu a vráti sa s ňou do bránkoviska.
Riešenie
Príčina: vyhadzovanie platí za vykonané vtedy ,keď lopta odohraná brankárom prešla
celým svojim obvodom za čiaru bránkoviska.
Tento nevydarený pokus odohrať loptu končiaci jej vypadnutím na nohu brankára
a jej následné vykotúľanie na hraciu plochu nie je možné v zmysle Pravidla 11
považovať za korektné odohranie a preto sa vyhadzovanie po hvizde rozhodcu musí
zopakovať.
Pokračovanie
Akcia pri ktorej brankár po tomto nevydarenom pokuse odohrať loptu vybehne za
ňou na hraciu plochu, tam ju zodvihne a vráti sa s ňou do bránkoviska, nebude
posudzovaná ako platné vyhadzovanie. (A už vôbec nie za vnesenie lopty do
bránkoviska.)
Tiež akcia, pri ktorej brankár po takomto nevydarenom pokuse odohrať loptu vybehne
na hraciu plochu, tam ju zodvihne a prihrá spoluhráčovi nie je kompatibilná
s duchom Pravidla 11.
Ani túto akciu nie je možné považovať za pravidlám vyhovujúce vyhadzovanie, a aj
v tom prípade sa hod musí po hvizde rozhodcu zopakovať.
Pozri: 12:2; 15:2; 15:5; 15:7.
4. Vysvetlivka 3. Team – time out (2:10)
Definícia Vysvetlivky 3.
Správna žiadosť o team – time out je taká , keď žiadateľ o Team – time out zelenú
kartu položí na stolík pred časomerača.
Je chybou ak žiadateľ zelenú kartu pohodí / hodí
na stolík časomerača a
zapisovateľa a časomerač alebo delegát toto pohodenie / hodenie karty uzná za
korektné a žiadateľovi Team – time out udelí.
Poznámka - pozor : za korektne vykonanú žiadosť je možné považovať aj odovzdanie
zelenej karty do rúk časomerača alebo delegáta.
5. Pokračovanie v hre po nastrelení brankára
Diskusie a často neraz značne rozličné emóciu sprevádzajúce túto konfliktnú situáciu
ide o diskusie ktoré popierajú základy etiky v hádzanej a ducha pravidiel
pojednávajúcich o povinnej ochrane zdravie hráčov, ktoré treba rezolútne odmietnuť.
Ide napríklad o nesprávnosti konania rozhodcov a prerušovaní času hry,
„stratenú výhodu“ útočiaceho družstva a pod.
Príklady
A - Protiútok A : hráč A5 beží s loptou sám smerom na bránu B. Súper B2 sa ho
snaží bezúspešne dobehnúť. A5 sám strelou pred bránkoviskom
triafa
vyskakujúceho brankára B do tváre. A5 po streľbe zotrvačnosťou vbieha do
bránkoviska. Brankár B12 padá a bez pohybu zostáva ležať v bránkovisku. A5 sa
vracia z bránkoviska na hraciu plochu. Lopta odrazená od brankára B12 sa vrátila na
hraciu plochu, kde sa jej zmocní súperov hráč A7. Ten má v tomto okamžiku pred
sebou prázdnu bránu a brániaceho súpera B2. A7 prihráva A5, ktorý ponad
ležiaceho brankára B12 strieľa do prázdnu brány. Bránkový rozhodca znal gól.
2

Slovenský zväz hádzanej – Komisia rozhodcov a delegátov 2014

B - Protiútok A: hráč A5 beží s loptou smerom na bránu B. Obranca B2 sa ho snaží
neúspešné dobehnúťA5 nikým neatakovaný strieľa na bránu B a triafa do tváre proti
lopte skáčuceho brankára B12. Brankár po zásahu loptou padá v bránkovisku na
hraciu plochu a tam bez pohybu zostáva ležať. Odrazenej lopty sa pred bránkoviskom
zmocní spoluhráč A5 – krídelník A7, ktorý ponad ležiaceho brankára môže vystreliť
do prázdnej brány B. Krátko pred streľbou však rozhodcovia prerušili hru time outom.
C - Krídelník A7 z pravej strany bránkoviska strieľa výskokom a triafa brankára B12
do tváre. B12 po zásahu loptou leží v bránkovisku a je zreteľne k.o. Lopta po zásahu
brankára sa odrazila nad bránkoviskom do výšky a padá na hraciu plochu. V tomto
okamžiku prerušil bránkový rozhodca hru. Medzičasom lopta spadla na ležiaceho
brankára a odkotúľala sa do brány. Po ošetrení brankára zahájili rozhodcovia hru VH
pre A7.
D - Prípad zhodný s - a, b, c - pričom lopta leží alebo sa v okamžiku hvizdu
rozhodcu kotúľa v bránkovisku.
Zásadné riešenie
Brankár nemal žiadnu možnosť takej obrannej akcie, ktorá by vyhovovala duchu
pravidiel a významu ochrany jeho zdravia. Preto, aj v zmysle aktuálnej informácie
IHF musí rozhodnutie rozhodcov rešpektovať príkaz, v ktorom má ochrana zdravia
brankára (hráča) absolútnu prioritu.
Výhodu v pokračovaní akcie útočníkov je možné použiť len v prípade, kedy je časový
rozdiel medzi predpokladaným zranením brankára a nasledujúcou strelou taký malý,
že prerušenie hry už nebolo možné.
Riešenie - a
Rozhodnutie rozhodcov na gól bolo nesprávne. Zdravie brankára je prioritné
a rozhodnutie po takom veľkom časovom odstupe je katastrofou. Rozhodcovia museli
hru prerušiť okamžite vtedy, kedy odrazenú loptu získal ktorýkoľvek hráč na hracej
ploche. Vzhľadom k faktu, že sa jedná o konečné rozhodnutie rozhodcov ale aj
obsahu pravidla 17.11 je možné proti tomuto rozhodnutiu protestovať.
Riešenie – b
Pretože rozhodcovia pred hodom prerušili hru - musia rozhodnúť na VH pre držiteľa
lopty A7. Na 7-m
hod pre A sa nesmie rozhodnúť. Tiež sa nejedná sa
o neoprávnený hvizd. (Pozri publikáciu IHF.)
Riešenie – c
Hvizd rozhodcov prišiel o niečo skôr ako mal. Vyčkať sekundu – dve by bolo
akceptovateľné. Rozhodnú treba po hvizde na VH pre družstvo, ktoré malo loptu
posledné v držaní. Na 7- m hod sa nesmie rozhodnúť, pretože hvizd nebol
neoprávnený. Hra sa zaháji po hvizde vyhadzovaním.
Pozri 6:8, 14:1b. Publikácia IHF 2011/2012
6. Problém streľby z krídla
A - Obranca na krídle B10 stojac so zdvihnutými rukami - v korektnom postavení
pred čiarou bránkoviska – bez akéhokoľvek pohybu očakáva streľbu krídla A7. Hráč
A7 bez prešľapu skáče a strieľa na bránu B, pričom prestrčil hodovú ruku s loptou
medzi ruky obrancu. B10 stojí , A7 pri streľbe padá na zem a vystrelená lopta ide
mimo brány B.
B - Obranca tak ako A – pričom krídelník sa s loptu vo výskoku a streľbe dotkne tela
alebo hlavy obrancu (úmyselne?). Obranca stojí pasívne a bráni bez pohnutia. Akcia
končí nepresnou strelou mimo brány.
Riešenie
Pretože obranca ničím neporušil pravidlá (8) sa jedná o chybu útočníka. V zmysle
tohto poznania môžu nasledovať len tieto rozhodnutia:
- výhoda, ak sa lopty zmocní brániace družstvo,
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- útočný faul aj vtedy keď lopta skončila v bráne A.
- VH pre brániace družstvo ak útočník s loptou skončil pri streľbe v bránkovisku.
Ďalej
- v žiadnom prípade sa nesmie nariadiť 7- m hod proti A,
- rozhodcom sa skytá len minimálna šanca na akýkoľvek progresívny trest proti
B10.
- Teatrálne pády útočiaceho hráča sprevádzané „predsmrtnými“ výkrikmi môžu byť
v opakovaných prípadoch potrestané osobným progresívnym trestom.
- V týchto prípadoch sa žiada skúsenosť rozhodcu a primeraný rešpekt.
- Pozor, chybná pozícia bránkového rozhodcu môže každú takúto hernú situáciu
zhoršiť, prípadne jej korektné posúdenie celkom zmariť.
Aj v tomto prípade platia hore uvedené možnosti riešenia.
Pozri 6:2a, 8:2d, 8:7d, 13:2.
7. Nábeh hráča s pozície mimo hracej plochy
Hráč stál tak, že po prijatí lopty s nábehom z tejto pozícii získal nedovolenú
priestorovú výhodu.
Riešenie
- V prvom prípade je rozhodca – aj za cenu prerušenia hry – povinný takéhoto
hráča na chybu upozorniť.
- V prvom opakovanom prípadoch (ten istý hráč a iní hráči) rozhodca povinne
preruší hru a rozhodne bez upozornenia na VH pre súpera.
- Vo všetkých týchto prípadoch sa osobné tresty podľa Pr. 8 a 16.) neudeľujú.
Pozri 7:10; 13:1;
8. Hranie s loptou do vlastného bránkoviska
Situácia na bránkovisku
Pred bránkoviskom - krátko pred koncom polčasu alebo konca zápasu korektne
bránený obranca
po zisku lopty túto kotúľajúc odohrá smerom k vlastnému
brankárovi. Brankár sa lopty vedome nedotkne. Predtým než táto prejde za bránkovú
ale bránkovú autovú čiaru zaznie automatický signál verejnej časomiery.
Riešenie
Polčas alebo koniec zápasu – žiadne iné rozhodnutie.
Pozri 2:4 a 6:7
9. Útočník v bránkovisku súpera
Spojka B7 strieľa preskokom na bránu A. Brankár A12 vyráža tak, že lopta sa opäť
dostala do rúk hráčov útočiaceho družstva.
A - Spojka B7 po preskoku a streľbe dopadne do bránkoviska, obracia sa po tej istej
trase ako vnikal do bránkoviska ho aj urýchlene opustí. Pri návrate nikoho
neobmedzil.
Po návrate - pred čiarou bránkoviska prijme prihrávku od spoluhráča B10 – strieľa
a dosahuje gól.
B – To isté ako A : zmena spočíva len v tom, že vyrazenej lopty sa po návrate na
hraciu plochu zmocní B7 a strieľa gól.
Riešenie
V oboch prípadoch je gól platný.
Pozri 6:3.
10. Spätná prihrávka brankárovi
A – Lopta po zákroku brankára letí vo vzduchu smerom k bránkovej autovej
a postrannej čiare. Brankár vo výskoku usmerní loptu za bránkovú autovú čiaru
pričom skončí na hracej ploche mimo bránkoviska.
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B - Spoluhráč brankára odohrá loptu smerom do bránkoviska. Brankár vyskočí a vo
vzduchu loptu chytá. Po výskoku a dopade na hraciu plochu a skončí mimo
bránkoviska.
C – Ako B, s rozdielom, brankár po chytení lopty a výskoku dopadne jednou nohou
do bránkovisku a druhou mimo bránkoviska.
Riešenie
A – vyhadzovanie, brankár neopustil bránkovisko.
B + C – kedže brankár pri chytení lopty vo vzduchu sa hracej plochy mimo
bránkoviska žiadnou časťou svojho tela nedotkol platí iba VH pre súpera.
Pozri 5:3; 5:6;6:7b; 12:1 ods.1
11. Lopta a brankár 1
Brankár stojaci v bránkovisku vo vzduchu letiacu loptu mimo bránkoviska , chytí
a chystá sa prihrať spoluhráčovi.
Riešenie
Rozhodcovia: žiadny vstup do hry – brankár koná v zmysle pravidiel.
Pozri: 5:7 (Týka sa iba lopty ležiacej alebo sa kotúľajúcej mimo bránkoviska.)
12. Lopta a brankár 2
Zablokovaná lopta sa v bránkovisku kotúľa smerom za autovú čiaru. Brankár skokom
zmení jej smer za bránkovú autovú čiaru. Sám skončil ( v bránkovisku - mimo
bránkoviska.)
Riešenie
Vyhadzovanie
Pozri 5:1; 12:1
13. Vylúčenie na konci 2. predĺženia
V 9.00 min. druhého predĺženia bol hráč A10 vylúčený na 2 minúty. Môže tento hráč
zúčastniť strieľania prípadného hádzania 7-m hodov?
Riešenie : nie - čas vylúčenia neuplynul.
Pozri 2:2 Komentár
14. Hrá a „stratená“ obuv
Situácie
- Hráčovi A10 sa pri driblingu vyzula obuv.
- Hráčovi A10 sa pri driblingu vyzula obuv, no napriek tomu dokázal ešte prihrať
voľnému, pred bránkovisko stojacemu spoluhráčovi A11.
Riešenie:
a- Rozhodcovia požiadajú hráča aby si na striedačke upravil výstroj.
b- Rozhodcovia vyčkajú výsledok akcie A11 (výhoda) a potom ak je A10 ešte
stále vyzutý, ho požiadajú ho aby si na striedačke upravil výstroj. V oboch
prípadoch (ak je to možné) postupovať bez time- outu.
Pozri 4:9; 13:2
15. Streľba s „pravej nohy“
A - útočník A9 strieľa „ s pravej nohy“ tak, že rukou s loptou zasiahne v defenzíva
pasívne blokujúceho súpera B10 do hlavy / tváre. B10 padá na zem.
B - útočník A9 strieľa „ s pravej nohy“ tak, že rukou s loptou zasiahne v defenzíva
aktívne pristupujúceho /blokujúceho obrancu do hlavy / tváre. B10 padá na zem.
Riešenie
AA9 mal útočný faul (Analogický - naskočenie na dopredu sa nepohybujúceho
hráča.) a vzhľadom na streľbu do hlavy / tváre musí byť podľa výsledku jeho akcie
progresívne – najmenej vylúčením na 2 min. alebo diskvalifikáciou potrestaný.
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Porada rozhodcov a spoločné rozhodnutie je v tomto prípade nevyhnutné. Gól, ktorý
by dosiahol A9 nebude uznaný.
Bžiaden ÚF, pretože obranca pri streľbe aktívne pristúpil k útočníkovi Ak je to
možné – rozhodcovia by sa mali riadiť „pravidlami“ o výhode.
Pozri 8:4c; 8:5b; 9:1; 13:2.
16. Vhadzovanie
Hráč A10 pred vhadzovaním stojí s loptou v ruke, jednou nohou na postrannej čiare,
druhou mimo hracej plochy ( Korektné postavenie.) Po 2-3 sekundách:
A – A10 položí loptu na hraciu plochu.
B – A10 s loptou začne / na alebo mimo hracej plochy / driblovať.
Riešenie A+B - VH pre B
Pozri 11:4; 15:1; 15:4; 13:1a
17. Striedačka - reklamácie funkcionára
Nekončený príbeh konfliktov na striedačke.
Funkcionár reklamuje tak, že je potrestaný osobným trestom: 2 min. vylúčením.
Pokračovanie
A – Pred znovu zahájením hry reklamuje znovu.
B – Ca. 30 sekúnd po znovu zahájení hry reklamuje opäť.
Riešenia
A – Zvýšenie osobného trestu na diskvalifikáciu. Postihnuté družstvo bude napriek
diskvalifikácii na hracej ploche redukované len o 2 min. Diskvalifikácia môže byť
podľa povahy a intenzity reklamácie spojená so správou.
Pri ďalšej reklamácii tohto funkcionára je opakovaný osobný 2 – min. trest možný.
B – Funkcionár bude diskvalifikovaný, jeho družstvo bude hrať 1.30 min. v zostave
4+1, potom 30 sek. v zostave 5+1.
Pozri
16:3e; 16:6c; 16:8; 16:9 1 ods.
18. Začiatočný hod (Rýchly začiatočný hod.) - porušenie pravidiel po hvizde,
predtým než lopta opustila rozohrávajúceho hráča
A – Hráč A3, spoluhráč A5, ktorý rozohráva začiatočný hod prebehol stredovú čiaru
na súperovu polovicu hracej plochy a tam narazil na pokojne – bez pohybu stojaceho
obrancu B3.( Klasický ÚF.)
B – Hráč A3, spoluhráč A5, ktorý rozohráva začiatočný hod prebehol stredovú čiaru
na súperovu polovice hracej plochy - kde ho zozadu, pred bránou, vo voľnej pozícii
fauloval súper B10 tak, že by možnú prihrávku od A5 nebol schopný spracovať.
Riešenie
A – pri porušení pravidiel spoluhráčom A5 platí, že odpískaný začiatočný hod je
považovaní za vykonaný. Súper dostane VH na mieste priestupku. V prípade, že
družstvo hráča rozohrávajúceho začiatočný hod - po faule - loptu stratí platí výhoda
- hrá sa bez prerušenia ďalej.
B – Time out. Hráč B10 bude potrestaný osobným trestom. Vykonanie hodu treba
korigovať a všetci háči na hracej ploche sa musia vrátiť do správnej východiskovej
pozícii.
Pozri 8:2c; 10:3 Ods.2; 13:1a; 15:7 Ods.4.
19. Trest pre hráča aj na striedačke
V 7 min. bol hráč A9 potrestaný vylúčením. Pri odrode na striedačku sa správa
nešportovo a je potrestaný opakovaným
vylúčením. Pred hvizdom na znovu
zahájenie hry tento hráč nešportovým alebo hrubým nešportovým spôsobom urazil
rozhodcov a na striedačke bol diskvalifikovaný.
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Riešenie
Toto „trojité“ potrestanie hráča je neregulárne v druhom a nasledujúcom prípade má
byť druhý a tretí priestupok vyriešený v zmysle Ods.1 – Pravidla 16:9c.
Platí, že potrestané musí byť najhoršie (najťažšie) previnenie hráča. Trest je ovšem
spojený so samostatnou Správou rozhodcov. Družstvo potrestaného hráča bude na
hracej ploche hrať 4 min. redukované.
Pozri 8:4; 8:7; 8:10a; 16:6; 16:9; 16:9c.
20. Nedovolené bránenie
A – Spojka A7 chce v 25 min. „prihrávkou o zem“ prihrať loptu krídlu A10. Obranca
B10 loptu zastaví nohou. Za podobný priestupok bol v 15 min. jeho spoluhráč
napomenutý.
B - Spojka A7 chce „nahodením lopty“ nad bránkovisko prihrať spoluhráčovi A10.
Obranca B10 reaguje vstupuje do bránkoviska a loptu zachytí. Nie je chybou
potrestanie obrancu B10, ktorý vstupom do bránkoviska a j následným faulom na
A10 znemožní prijatie prihrávky a streľbu na bránu.
Riešenie
A – B10 bude vylúčený, VH pre A.
B - 7-m hod pre A, obe situácie budú považovaná za zmarenie jasnej gólovej
príležitosti.
Pozri 6:2c; 7:8; 8:7e; 14:1c
21. Hracia plocha - ošetrovanie zranených hráčov
A - Krátko po sebe sa z družstva A na rôznych miestach hracej plochy zranili dva
hráči. Hráči sedia / ležia na hracej ploche. Koľko oprávnených osôb za účelom
poskytnutia pomoci hráčom môže vstúpiť na hraciu plochu?
Je jedno, koľko zranených má družstvo – na hraciu plochu môžu z družstva
A zásadne vstúpiť len dve oprávnené osoby.
V prípade, že sa tieto zranenia sa ukazujú ako vážne / vážnejšie / teda v prípade
núdze je po rozhodnutí rozhodcov možné toto pravidlo obísť. Do hry vstupuje
núdzový stav, v ktorom je možné aby obaja zranení hráči boli ošetrovaný dvoma
osobami naraz.
B - Prílišnú ochotu (Neznalosť pravidiel lekárov, masérov a sanitárov : automatický
po každom náznaku zranenia – za účelom ošetrenia hráčov vbiehať na hraciu plochu
sú rozhodcovia povinní v prvom rade si situácie okamžite vyjasniť so zodpovedným
vedúcim družstva a neskôr predmet rozhovoru poznačiť do Zápisu o zápase.
V prípade, že toto upozornenie príslušný ZVD nebude rešpektovať majú rozhodcovia
a delegát právo požiadať hl. usporiadateľa o zjednanie poriadku. Vo všetkých
prípadoch, kedy osoba oprávnená na vstup na hraciu plochu sa na hracej ploche
nezaoberá pomocou zranenému hráčovi ale vytvára nešportovú atmosféru a konflikt
je treba ju po ukončení pomoci potrestať progresívne.
Pozri 4:11 Ods. 2; 13:3
22. Chyba sekretára
Hráč A14 dostal od sekretára dodatočné povolenie ku hre bez predloženia (kontroly)
reg. preukazu a záznamu o jeho identite do Zápisu. Rozhodcovia sa od sekretára o
dodatočnom povolení k hre dozvedeli pri jednom z nasledujúcich prerušení hry.
Rozhodnutie rozhodcov...
Riešenie
Ide o chybu sekretára a preto ani hráč ani zodp.ved.družstva A nebudú trestaní.
Rozhodcovia požiadajú hráča A14 alebo ZVD družstva A o predloženie reg. preukazu
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a jeho kontrolu. V druhom (kratšom) kroku stačí ak A14 v Zápise potvrdí podpisom
svoju identitu.
Pozri 18:1 Ods. 2
23. Team – Time out
Družstvo mladších dorastencov nastúpi na zápas zo 7 hráčmi, s platnými reg.
preukazmi, bezchybnou hráčskou výstrojom. Družstvo nemá trénera ani ZVD. Platí,
že aj bez trénera a bez ZVD je družstvo je akcieschopné.
Organizačný problém
Kto bude mať práva a povinnosti ZVD? Kto podpíše Zápis o zápase? Kto bude mať
právo požiadať o Team - Time out?
Riešenie
-

Družstvo A si za asistencie rozhodcov vyberie ZVD, ktorý podpíše pred zápasom
Zápis o zápase a prevezme povinnosti ZVD.
Zvolený ZVD má právo požiadať o Team time - out vždy a to aj vtedy keď oň
žiada z postavenia na hracej ploche.
Časomerač a rozhodcovi sú povinní žiadosti vyhovieť.
Poznámka
V prípade diskvalifikácie „zvoleného“ ZVD preberie jeho funkciu ďalší hráč A.
Zápis po zápase podpisuje aktuálny ZVD.

Slovenský zväz hádzanej – Komisia rozhodcov
Z materiálov Deutsche Handball Bund Schiedsrichterauschuss / Regelecke
Pripravil - Ambruš
Overil - Rudinský
August 2014
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