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Komisia rozhodcov v spoluráci s IHF expertmi na pravidlá diskutovala niekoľko
rozdielnych námetov v súvislosti s interpretáciami pravidiel a odsúhlasili vydanie
nových Pokynov a Interpretácií s úmyslom objasnenia správnych rozhodnutí v určitých
situáciách.
Sú tam niektoré nové pokyny a niektoré aktualizované verzie predchádzajúcich
pokynov z vydania 1 Júla 2016.
Táto nová verzia Pokynov a Interpretácií je platná od 1 Júla 2018.

Pravidlo posledných 30 sekúnd
Pravidlo 8:10c a 8:10d bolo modifikované v r. 2016 s cieľom zabrániť určitým
nešportovým správaniam hráčov v posledných okamžikoch stretnutia, ktoré by umožnili
družstvu previnilca vyhrať stretnutie. Súčasne tieto pravidlá podporujú možnosti
družstva, ktoré prehráva, dosiahnuť jeden alebo viac gólov a udržujú pozornosť divákov
do poslednej sekundy stretnutia.
Podľa Pravidla 8:10c, hráč alebo funkcionár družstva, ktorý zabránil alebo zdržiaval
vykonanie vhadzovania v posledných momentoch stretnutia, bol potrestaný 7m hodom
a podľa Pravidla 8:10d bol 7m hod nariadený proti družstvu, ktorého hráč alebo
funkcionár bol diskvalifikovaný za zákrok, keď bola lopta v hre, v posledných sekundách
stretnutia. Druhé z Pravidiel nepredstavovalo závažnejšie problémy pri jeho
intrepretácii.
Pravidlo 8:10c bolo aplikovateľné iba v prípade, keď lopta nebola v hre a obranca
zabraňoval alebo zdržiaval vykonanie hodu. Ale toto pravidlo viedlo k nesprávnym
interpretáciám zo strany rozhodcov, hráčov a iných partnerov hádzanej a tiež k
nepresnému identifikovaniu hrubého nešportového správania, ktoré nemôže byť
primerane potrestané podľa jeho súčasného znenia, umožňuje brániacemu družstvu
vyhrať stretnutie a vytvára zlý imidž hádzanej.
Z tohto dôvodu IHF, prostredníctvom Pracovnej skupiny pre Nové Pravidlá (NRWG)
zloženej zo skupiny pre Pravidlá hry a Rozhodcovskej Komisie (PRC) a Komisie pre
Trénovanie a Metodiku (CCM), rozhodla o drobnej zmene v interpretácii tohto pravidla,
aktualizáciou existujúcich pokynov o „nedodržaní vzdialenosti (Pravidlo 8:10c)“, vrátane
doplňujúcej interpretácie, kedy sa tiež uplatní 7m hod a diskvalifikácia, ak obranca
uskutoční aktívny zákrok proti pravidlám počas vykonávania hodu, nasledovne:

Úprava existujúceho pokynu
Nerešpektovanie vzdialenosti (Pravidlo 8:10c)
„Nerešpektovanie vzdialenosti“ vedie k diskvalifikácii a 7m hodu ak hod v posledných
30 sekundách stretnutia nemôže byť vykonaný.‘
Pravidlo je použiteľné ak sa priestupok udeje v posledných 30 sekundách stretnutia
alebo súčasne so záverečným signálom (pozri Pravidlo 2:4, prvý odstavec). V tomto
prípade rozhodcovia budú rozhodovať na základe ich vlastného pozorovania
skutočností (Pravidlo 17:11).
Ak je stretnutie prerušené počas posledných 30 sekúnd pre zásah, ktorý nesúvisí
priamo s prípravou alebo výkonom hodu (napr. chybné striedanie, nešportové
správanie v priestore striedania), použije sa Pravidlo 8:10c.
Ak je hod, napr., vykonávaný, ale blokovaný hráčom stojacim príliš blízko, ktorý
aktívne zmarí výsledok hodu alebo ruší hráča počas vykonávania hodu, Pravidlo 8:10c
musí byť použité tiež.
Ak hráč stojí menej ako 3m od hráča vykonávajúceho hod, ale nazasahuje aktívne do
jeho výkonu, nebude potrestaný. Ak hráč, stojaci príliš blízko, využije túto pozíciu na
blokovanie streľby alebo prerušenie prihrávky od hráča vykonávajúceho hod, Pravidlo
8:10c sa uplatní tiež.

Úprava existujúceho pokynu
Pomoc zraneným hráčom (Pravidlo 4:11)
V prípade, že sa zraní viacero hráčov toho istého družstva (napr. z dôvodu vzájomnej
kolízie), rozhodcovia alebo delegát môžu dať povolenie na vstup ďalším oprávneným
osobám, aby pomohli týmto hráčom, avšak maximálne dvom osobám na jedného
zraneného hráča. Okrem toho, rozhodcovia a delegát monitorujú zdravotnícky
personál, ktorý môže vstúpiť na hraciu plochu.

Nový pokyn
Pasívna hra – počítanie prihrávok (Pravidlo 7:11 Vysvetlivka 4 Dodatok 3, príklady
13/14)
Za prihrávku sa počíta, ak je strela na bránku blokovaná a lopta sa vráti späť k strelcovi
alebo k jeho spoluhráčovi.

Nový pokyn
Diskvalifikácia brankára podľa Pravidla 8:5 Komentár
Toto sa aplikuje keď brankár opustí bránkovisko alebo je v podobnom postavení mimo
bránkoviska a zapríčiní frontálnu kolíziu so súperom. Neaplikuje sa to keď brankár beží
tým istým smerom ako súper, napr. pri návrate na hraciu plochu z priestoru striedania.

Nový pokyn
Rozhodnutie o 7m hode pri prázdnej bránke (14:1 a Vysvetlivka 6c)
Definícia jasnej gólovej príležitosti v situáciách opísaných vo Vysvetlivke 6c, kedy je
jasná možnosť hodiť loptu do prázdnej bránky, vyžaduje, aby mal hráč loptu a pokúsil
sa jednoznačne vystreliť priamo na prázdnu bránku. Táto definícia jasnej gólovej
príležitosti sa uplatní bez ohľadu na typ priestupku a či je lopta v hre alebo mimo hru,
ak je akýkoľvek hod vykonávaný hráčom zo správneho miesta a pri správnom
postavení jeho spoluhráčov.

Nový pokyn
Použitie kontrolnej video-technológie
Ak je potrebné pre rozhodnutie o uznaní gólu použiť video-technológiu, bude konečná
hranica pre neuznanie gólu, ktorá je podľa Pravidla 9:2 iba do času, kedy bolo
následné vyhadzovanie po góle vykonané, posunutá až do najbližšiej straty v držaní
lopty.

Nový pokyn
Hráč nastúpi so zlou farbou alebo číslom (Pravidlo 4:7 a 4:8)
Priestupok týkajúci sa Pravidla 4:7 a 4:8 nebude viesť k strate lopty. Bude to viesť iba k
prerušeniu hry, kvôli príkazu hráčovi napraviť chybu, a znovuzahájeniu hry hodom
družstva, ktoré bolo v držaní lopty.
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