ПРЕПОРУКЕ ИХФ ЗА ПРИМЕНУ ПРАВИЛА ИГРЕ

1. Коришћење свих 6 опомена (жутих картона) није више обавезно:
а) Коришћење опомена је "алат" којим судије успостављају почетни критеријум линије
прогресивног кажњавања за одређене врсте прекршаја, тако да употреба "статистичких" жутих
картона само у циљу испуњења квоте од по 3 опомена за сваки тим није добра пракса;
б) Из истог разлога није дозвољено изрицати казну опомене када конкретни прекршај мора
да се казни директним искључењем на 2 минута.
2. Не препоручује се употреба жутог картона у другом полувремену за кажњавање прекршаја
према противнику:
а) у складу са претходно наведеним, коришћење жутог картона у другом полувремену не
остварује циљ успостављања критеријума и због тога их треба избегавати;
б) међутим за поједине врсте неспортског понашања које се кажњавају у складу са правилом
8:7 могуће је изрицање опомене и у другом полувремену уколико екипа није искористила право на
три опомене (игра ногом, непоштовање растојања од 3 метра, глума...).
3. Позиција судије у пољу када екипа игра са 6 или 7 играча у пољу, без голмана.
а) најбољи положај за судију у пољу је на страни супротној од клупи за резервне играче. На
овај начин се избегава ометање брзе замене играча од стране судије у пољу. Од судија се тражи да
правилно сагледају ситуацију и у првој наредној прилици изврше промену страна како би заузеле
повољнији и препоручени положај на терену.
4. Уочавање тренутка кад екипа почиње да игра без голмана.
а) судије морају правовремено уочити тренутак кад екипа игра без голмана, обично је то
лакше судији код гола, и да се прилагоде насталој ситуацији. Ово се превасходно односи на
спречавање јасне ситуације за постизање гола када је гол празан и досуђивање седмерца.
5. Досуђивање седмерца у ситуацији када играч одбрамбене екипе дође у посед лопте на
линији сопственог голмановог простора и жели да шутира на противнички гол који је празан:
а) Објашњење 6 ц) одређује да је празан гол услов за досуђивање седмерца кад год
противнички играч има прилику да шутира директно у празан гол.
б) Ако су испуњени услови да:
- играч са лоптом покушава да шутира у празан гол,
- одбрамбени играч спречи овај покушај недозвољеним средствима,
седмерац мора бити досуђен без обзира на удаљеност играча који шутира од празног гола.
в) Под термином празан гол се подразумева да се голман у том тренутку:
- уопште не налази на терену,
- или је ван свог голмановог простора.
6. Користити више "personality" (јак карактер и ауторитет) него казне, битнији је говор тела
у комбинацији са правом информацијом.
а) Боља информација екипама у вези нивоа толеранције се показала као боља солуција од
простог коришћења казни. Наравно када играч начини прекршај изнад нивоа толеранције треба
бити кажњен. Неопходно је адекватно коришћење говора тела и одговарајуће сигнализације како
би се објаснио разлог кажњавања.
7. Контрола зоне око пивота од самог почетка:

а) ово је веома битан сегмент испоставило се са већине претходних великих такмичења и
још увек је један од кључних фактора за судије за успешно вођење утакмице. Дуго држање пивота,
повлачење за дрес, обарање на под и сл. су типични примери акција које нису дозвољене.
б) Што пре судије предузму конкретне кораке имаће бољу контролу недозвољених
прекршаја одбрамбених играча.
8. Делегати морају да изврше проверу опреме играча пре утакмице, за време загревања екипа:
а) Ова провера је неопходна како би се избегла ситуација да се нешто од недозвољене
опреме открије за време утакмице, или непосредно пре самог почетка што може да доведе до
кашњења са почетком утакмице или изискује прогресивно кажњавање у току утакмице.
б) Провера се састоји од контроле стезника за зглобове, колена и лактове (забрањени су ако
су од тврдих материјала, пластике или метала), шнала, пирсинга, лепка на недозвољеним местима,
боје и дужине рукава, бициклистичких панталона, чарапа...;
в) Судије морају указати делегату ако примете неке неправилности у вези дозвољене опреме.
9. Обратити пажњу на дужину трајања тимског тајм-аута.
а) Обојица судија заједно са делегатом су одговорни да екипе буду спремне за наставак
утакмице након истека једноминутне паузе код тимског тајм-аута. Када се огласи сигнал након 50
секунди, екипе морају прекинути са договором и заузети своје положаје за наставак.
10. У принципу контрола понашања на клупама за резервне играче спада у дужност делегата.
Али и судије могу самостално да изрекну казну у случајевима директног обраћања ка њима
од стране званичника екипа.
а) судије морају да прихвате сугестију од стране делегата утакмице у случајевима када се
од њих захтева да изрекну казну званичнику екипе или играчу на клупи за неспортско понашање.
11. Нова тенденција - играч који треба да изведе седмерац одуговлачи са извођењем, споро се
креће, у неким случајевима одлази и до центра игралишта, води лопту...
а) Судије морају спречити овакво понашање, упозоравајући играча, а у поновљеним
случајевима треба казнити играча за неспортско понашање.
12. Тајм-аут за брисање пода користи што је мање могуће и што је брже могуће:
а) ово је један од начина за избегавање губљења времена из непотребног разлога. Судије
морају да буду паметне и да не прихватају све захтеве од стране играча за брисање пода, јер у
многим ситуацијама места где је потребно обрисати под не спадају у ризичне зоне и могу бити
обрисани након промене поседа лопте без прекида;
б) Играчи често користе брисање пода како би се одморили и евентуално извршили измену.
13. Повређени играч - питајте повређеног играча да ли му је потребна медицинска помоћ пре
показивања знака број 16 за улазак у терен:
а) Након показивања знака број 16 после знака за тајм-аут, повређени играч мора напустити
игру у трајању од три напада његове екипе. Због тога је препорука да се повређени играч замоли
да устане и напусти поље за игру, а да му се евентуална медицинска помоћ укаже на клупи за
резервне играче;
б) Ако је повреда евидентна није потребно испоштовати овај протокол;
в) Неприхватљиво је у духу нових правила да играч дуго остане да лежи на поду пре него
устане, без икакве реакције судија да позову медицинску помоћ, и да то прође без последица по
играча.
14. Повређени играч - не спречавајте контранапад или брзо извођење почетног бацања и
поред тога што играч лежи на поду:
а) Један од разлога за увођење новог правила је био да се избегне спречавање извођења

брзог почетног бацања и спречавање контранапада противничке екипе једноставном провокацијом
судија за досуђивање тајм-аута због наводне повреде;
б) Због тога је препорука да се дозволи брзи напад као могућност стварања јасне ситуације
за постизање гола;
в) Након тога уколико повређени играч и даље лежи на поду треба досудити тајм-аут и
затражити медицинску помоћ.
15. Пасивна игра - судије морају да нађу начин како ће бројати додавања:
а) Додавања након знака упозорења би требало да броје обојица судија како би се смањила
могућност грешке у бројању;
б) сваки судијски пар треба да пронађе њима најпрактичнији начин бројања додавања;
в) показивање броја додавања подигнутом руком и прстима није потребно.
16. Проверити обележавање терена.
а) Појављују се мале линије у голмановом простору испред голмана на средини гола, које
нису у складу са правилима игре и представљају јасну предност за голмана (слике).
17. Унутрашња мрежа у голу (која је обавезна и спречава одбијање лопте назад из гола) не
може бити умотана и тај начин представља предност за голмана (слике).
18. Црна пиштаљка.
а) У свим ИХФ такмичењима могуће је користити само црну пиштаљку. Препорука и за
наша такмичења
19. Дисквалификација без пријаве и са пријавом званичника екипа:
а) Постоје нејасноће око дисквалификација за званичнике екипа;
б) Као прво веома битна сугестија. У новим изменама правила нема никакве промене у вези
овога. Све је остало као у књизи из 2010. Једина измена је промена облика информације,
показивање плавог картона уместо усмене информације;
в) Дисквалификација званичника у складу са 16:6 ц) је упоредива са трећим искључењем за
играча, правило 16:6 д). Нема додатне пријаве. Али уколико је дисквалификација у складу са
правилом 8:6 или 8:10 мора бити показан плави картон односно поднета пријава након утакмице.
г) Такође након дисквалификације званичника екипе мора се обратити пажња на постојање
разлике у правилима 8:9 и 8:10. То значи да у свим ситуацијама судије морају одлучити да ли има
потребе да се подноси пријава након утакмице.
Искрено се надам да ће вам ове препоруке помоћи у свим утакмицама у којима будете ангажовани.
Припремио,
Рамон Гаљего
члан Судијске комисије ИХФ

Прилагодио за потребе ЗСиК РСС,
Ненад Николић
елитни ИХФ судија

