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Комисија за правила игре и суђење (ПРЦ ИХФ) и стручњаци ИХФ за правила рукометне игре
разговарали су о неколико различитих тема у вези са тумачењем правила и сложили су се да
је потребно објавити нову верзију тумачења и смерница за примену правила, у намери да се
објасни које су исправне одлуке у одређеним ситуацијама.
Примећено је да је највише недоумица било око примене правила која су измењена и почела
да се примењују 1. јула 2016. године, али примећене су и недоумице око примене правила
која тада нису измењена. Објављена су нова тумачења правила и ново упутство за примену
правила.
Нова тумачења правила примењују се од 1. јула 2018. године
Нова тумачења правила односе се на:
• Непоштовање удаљености (правило 8.10ц)
• Помоћ повређеним играчима
Ново упутство за примену правила односи се на:
• Пасивну игру – бројање додавања, ситуације пре шестог додавања
• Дисквалифијацију голмана према правилу 8.5 коментар
• Одлуке о досуђивању седмераца када је празан гол
• Коришћење видео снимка
• Улазак играча на терен са другачијом бојом дреса или погрешним бројем
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ПРАВИЛО ''ПОСЛЕДЊИХ 30 СЕКУНДИ''
Правила 8.10ц и 8.10д, која се односе на ометање извођења бацања и тиме спречавање јасне
ситуације за постизање гола у последњих 30 секунди утакмице, измењена су 2016. године са
циљем да се неспортско понашање у последњих 30 секунди утакмице адекватно
санкционише, како би се дала шанса екипи која је у резултатском заостатку да постигне један
или више голова, док би се с друге стране задржало интересовање публике до самог краја
утакмице.
Према правилу 8.10ц, ако је играч или званичник екипе спречавао или одлагао извођење
бацања у самој завршници утакмице, екипа је била санкционисана седмерцем, а према
правилу 8.10д исто тако је била санкционисана и екипа чији играч или званичник је скривио
дисквалификацију због прекршаја у игри (над нападачем са лоптом) у самој завршници
утакмице. Ово друго није стварало потешкоће у тумачењу.
Правило 8.10 ц примењује се само када је лопта ван игре а одбрамбени играч или званичник
одбрамбене екипе спречава или одлаже извођење бацања. Ово правило од стране судија у
неким случајевима није било правилно тумачено, јер прекршиоци нису били адекватно
кажњавани, а самим тим одузимана је могућност победе екипи која има лопту у поседу, што
ствара лошу слику о рукометној игри.
Из тог разлога ИХФ, преко Радне групе за нова правила (НРВГ) у оквиру Комисије за правила
игре и суђење (ПРЦ ИХФ) и Комисије за обуку и методику (ЦЦМ), одлучио је да направи
незнатну промену у тумачењу овог правила путем ажурирања постојећег упутства у вези
"непоштовања удаљености" (правило 8.10ц), укључујући и додатно тумачење када се седмерац
и дисквалификација такође досуђују уколико одбрамбени играч чини недозвољене радње
током извођења бацања, те је због претходно наведеног дато ново тумачење правила 8.10ц,
како следи.

Ажурирано постојеће упутство
НЕПОШТОВАЊЕ УДАЉЕНОСТИ (Правило 8:10ц)
''Непоштовање удаљености'' доводи до дисквалификације и седмерца ако се бацање у
последњих 30 секунди не може извести
Правило се примењује ако је прекршај учињен током последњих 30 секунди игре или
истовремено са сигналом за крај (правило 2:4 први став). У овом случају, судије ће одлучити
на основу сопственог запажања (правило 17:11).
Ако је игра у прекиду током последњих 30 секунди, тада због прекршаја који није директно
повезан са припремом за извођење или извођењем бацања (на пример погрешна замена,
неспортско понашање у простору за замену играча), треба применити правило 8:10ц.
Ако се бацање изведе а исто блокира играч који је преблизу и тиме наруши исход бацања или
омета извођача током извођења, мора се применити правило 8:10ц.
Ако се играч налази на раздаљини мањој од три метра, али активно не омета извођење
бацања, неће бити казне. Али, ако користи такву позицију да би блокирао шут или пресекао
додавање, примењује се правило 8:10ц.
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Ажурирано постојеће упутство
ПОМОЋ ПОВРЕЂЕНИМ ИГРАЧИМА (Правило 4.11)
У случајевима када је више играча исте екипе повређено (на пример због судара), судије или
делегат могу дати дозволу да на терен уђу додатне квалификоване особе како би помогле
повређеним играчима, али тако да буду највише две особе по повређеном играчу. Поред тога,
судије и делегат надгледају понашање особа којима је дозвољено да уђу у терен.

Ново упутство
ПАСИВНА ИГРА – БРОЈАЊЕ ДОДАВАЊА (ситуације пре шестог додавања)
(Правило 7.11, Објашњење 4, Додатак 3 примери 13, 14)
Додавањем се сматра, ако после блокаде шута, лопта поново дође до шутера или саиграча.

Ново упутство
ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА ГОЛМАНА ПРЕМА ПРАВИЛУ 8.5 коментар
Ово правило се примењује када голман ''у игри'' излази из свог простора или је у сличној
позицији изван свог простора и узрокује фронтални судар са нападачем. Ако је голман ''у
игри'' (као играч у пољу, на пример) или уђе у терен у случају замене, и трчи у истом смеру
или паралелно са нападачем, ово правило се не примењује.

Ново упутство
ОДЛУКА О ДОСУЂИВАЊУ СЕДМЕРЦА У СИТУАЦИЈИ КАДА ЈЕ ПРАЗАН ГОЛ
(Правило 14.1 и Објашњење 6ц)
Дефиниција јасне ситуације за постизање гола описане у Објашњењу 6ц, када постоји
ситуација без недоумице да се лопта упути у гол, захтева да играч има посед лопте и да јасно
покуша да директно шутира на празан гол.
Ова дефиниција јасне ситуације за постизање гола примењује се без обзира на врсту
прекршаја и да ли је лопта у игри или ван игре, имаући у виду да било које бацање треба
извести из исправног положаја извођача и саиграча.

Ново упутство
КОРИШЋЕЊЕ ВИДЕО СНИМКА
Када је неопходно донети одлуку после употребе видео снимка о томе да ли је постигнут гол
или не, рок за поништавање гола, који је по правилу 9.2 предвиђен до давања знака за
извођење почетног бацања, биће продужен до следеће промене поседа лопте.
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Ново упутство
УЛАЗАК НА ТЕРЕН ИГРАЧА СА ДРУГАЧИЈОМ БОЈОМ ДРЕСА ИЛИ ПОГРЕШНИМ БРОЈЕМ
(Правила 4.7 и 4.8)
Прекршај у погледу правила 4.7 и 4.8 неће довести до тога да екипа која направи прекршај
изгуби посед лопте. Прекршај у погледу правила 4.7 и 4.8 довешће до прекида игре, док играч
не промени дрес или док се не исправи број. Утакмица ће бити настављена слободним
бацањем екипе која је имала посед лопте пре него што је наступио прекид.

Белешке
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