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PRC we współpracy z ekspertami IHF, przeanalizowało
różne warianty gry związane z interpretacją przepisów
gry oraz wydali nową wersję wytycznych i sposobu ich
stosowania z zamiarem doprecyzowania spornych decyzji
dotyczących wybranych sytuacji.
Nowa wersja wytycznych i sposób ich interpretacji
obowiązuje od 1 lipca 2019.

Zasady dotyczące ostatnich 30 sekund

Taktyczny spryt jest istotny w ostatnich 30 sekundach
spotkania.

Nowe objaśnienia do istniejących wytycznych
o „niezachowaniu odległości 3 m (przepis 8:10c)”
wprowadziły nowe i ważne wymagania dla trenerów
i zawodników.

Zasady dotyczące ostatnich 30 sekund

W ostatnich 30 sekundach spotkania, niewłaściwe zagrania
w obronie mające na celu zakłócenie lub zapobieżenie oddania
rzutu obecnie zawsze wymagają dyskwalifikacji i podyktowania
rzutu karnego, niezależnie od tego czy:
• Rzut jest wykonywany blisko od bramki (np. rzut wolny),
na środku boiska (np. szybkie wznowienie gry rzutem
rozpoczynającym grę po straconej bramce) lub na połowie
drużyny będącej w posiadaniu piłki (np. rzut z linii bocznej);
• Jest to sytuacja pewna do zdobycia bramki czy nie
(np. kontratak albo gdy bramka jest pusta w sytuacji gdy
bramkarz zmienił się z zawodnikiem z pola gry);
• Zespół ma więcej lub mniej zawodników na boisku.

Zasady dotyczące ostatnich 30 sekund

W tym kontekście, rozróżnić należy dwa różne typy zachowań
w obronie:

• Jeden lub kilku obrońców nie zachowują wymaganej odległości
3 metrów i aktywnie ingerują w wykonanie rzutu
lub zapobiegają w wykonaniu rzutu (np. przez blokowanie);
• Jeden lub kilku obrońców nie zachowują wymaganej odległości
3 metrów i dzięki niewłaściwej pozycji przechwytują podanie
wykonującego rzut.

Zasady dotyczące ostatnich 30 sekund

Od teraz, trenerzy i zawodnicy muszą uważnie kontrolować
zachowania w obronie w tych sytuacjach, aby uniknąć
dyskwalifikacji i podyktowania rzutu karnego. Ważne jest
zrozumienie, że przesadne zachowania w obronie są zazwyczaj
niewłaściwe, np. kiedy rzut nie jest bezpośrednio wykonywany
w kierunku bramki.
W ostatnich 30 sekundach spotkania, szczególnie istotne jest
dokładne obserwowanie i kontrolowanie aspektów gry istotnych
dla wyniku spotkania, lokalizacji piłki i pozycji na boisku
zawodników obu drużyn.

Zasady dotyczące ostatnich 30 sekund

Przepisy 8:10c i 8:10d zostały zmienione w 2016 roku,
aby uniknąć niektórych niesportowych zachowań
zawodników w ostatnich sekundach meczu
oraz uniemożliwić zwycięstwo drużynie łamiącej
te przepisy.
Jednocześnie zasady te dają szansę przegrywającej
drużynie na zdobycie jednej lub kilku bramek, przy
utrzymaniu widowni w napięciu do ostatnich sekund
meczu.

Zasady dotyczące ostatnich 30 sekund

Zespół, którego zawodnik lub osoba towarzysząca
uniemożliwili lub opóźnili wykonanie rzutu w ostatnich
30 sekundach, zgodnie z przepisem 8:10c, powinien być
ukarany rzutem karnym.
W związku z przepisem 8:10d, powinien zostać podyktowany
rzut karny przeciwko drużynie, której zawodnik lub osoba
towarzysząca zostali zdyskwalifikowani za akcję, gdy piłka
jest w grze w trakcie ostatnich 30 sekund.

Zasady dotyczące ostatnich 30 sekund

Przepis 8:10c miał zastosowanie tylko wtedy, gdy piłka nie
była w grze, a obrońca uniemożliwiał albo opóźniał
wykonanie rzutu. Jednakże zasada ta była mylnie
interpretowana przez sędziów, zawodników oraz innych
zainteresowanych, jak również utrudniała identyfikację
niesportowych zachowań, które nie mogły być właściwie
ukarane, ze względu na zawarte w tym przepisie
sformułowania. Dawało to drużynie atakującej możliwość
wygrania meczu oraz kształtowało to niewłaściwą opinię
na temat piłki ręcznej.

Nowe interpretacje - 2019
Przepis 2:5

Jeżeli należy wykonać rzut wolny po sygnale końcowym,
a bramkarz obrońców jest kontuzjowany, dozwolona jest
zmiana bramkarza. Tego wyjątku nie stosuje się do
zawodników z pola.

Nowe interpretacje - 2019
Rzut wolny po sygnale końcowym (2:6 i 8:10c)

Przy złamaniu przepisów lub niesportowym zachowaniu
obrońców podczas wykonywania rzutu wolnego lub rzutu
karnego po sygnale końcowym, należy orzec kary
personalne wobec winnych zawodników zgodnie z 16:3,
16:6 lub 16:9. Rzut powinien być powtórzony
(15:9 paragraf 3).
Przepisu 8:10c w takich przypadkach nie stosuje się.

Nowe interpretacje - 2019
Przepis 3:3 oraz 4:7-4:9
IHF, federacje kontynentalne i federacje narodowe mają prawo
wyrazić zgodę na użycie rezerwowej piłki, która nie znajduje
się na stoliku. O użyciu piłki rezerwowej decydują sędziowie
zgodnie z 3:4.
IHF, federacje kontynentalne i federacje narodowe mają prawo
wyrazić zgodę na korzystanie ze sprzętu technicznego w strefie
zmian. Sprzęt ten może być wykorzystywany w przepisowy
sposób, nie może być wykorzystywany do komunikowania się
z wykluczonymi/zdyskwalifikowanymi zawodnikami
lub osobami towarzyszącymi.

Aktualizacje istniejących wytycznych
Nie zachowanie dystansu (przepis 8:10c)

Niezachowanie dystansu prowadzi do dyskwalifikacji i rzutu
z 7 metrów, jeśli rzut podczas ostatnich 30 sekund gry nie
może zostać wykonany.
Przepis ma zastosowanie w przypadku naruszenia
przepisów podczas ostatnich 30 sekund gry lub w sytuacji,
gdy rozbrzmiewa sygnał końcowy (patrz przepis 2:4,
pierwszy paragraf). W tym przypadku sędziowie podejmują
decyzję na podstawie własnych obserwacji faktów
( przepis 17:11 ).

Aktualizacje istniejących wytycznych
Nie zachowanie dystansu (przepis 8:10c)

Jeśli gra zostanie przerwana podczas ostatnich 30 sekund
meczu z powodu zdarzeń, które nie są bezpośrednio
związane z przygotowaniem lub wykonaniem rzutu
(na przykład zła zmiana, niesportowe zachowanie w strefie
zmian ), należy zastosować przepis 8:10c.
Jeśli rzut, na przykład wolny, jest wykonany,
ale zablokowany przez zawodnika stojącego za blisko
i aktywnie „niszczącego” rezultat rzutu lub przeszkadza
rzucającemu podczas wykonania, przepis 8:10c musi także
być zastosowany.

Aktualizacje istniejących wytycznych
Nie zachowanie dystansu (przepis 8:10c)

Jeżeli zawodnik stoi bliżej niż 3 metry od zawodnika
wykonującego rzut, ale nie wpływa w sposób aktywny
na jego wykonanie, to nie należy dyktować rzutu karnego.
Jeśli zawodnik stoi zbyt blisko wykorzystując swoją pozycję
do zablokowania rzutu lub przechwycenia podania od
wykonującego rzut, to przepis 8:10 c również ma
zastosowanie.

Aktualizacje istniejących wytycznych
Pomoc zawodnikom kontuzjowanym (przepis 4:11)

W przypadkach kiedy kilku zawodników w tym samym
czasie zostało kontuzjowanych (na przykład z powodu
kolizji), sędziowie lub delegat może wyrazić zgodę dla
dodatkowych uprawnionych osób na wejście na boisko
i pomoc tym zawodnikom, maksymalnie dwie osoby na
kontuzjowanego zawodnika. Dodatkowo sędziowie
i delegat obserwują służby medyczne, które także mogą
wejść na boisko.

Nowe wytyczne
Gra pasywna, liczenie podań
(przepis 7:11, obj. 4, dodatek 3).

Jeśli rzut na bramkę jest zablokowany i piłka wróci do
rzucającego lub do zawodnika z jego drużyny, należy uznać
to za podanie.

Nowe wytyczne
Dyskwalifikacja bramkarza według przepisu 8:5
komentarz
Dotyczy to przypadku, gdy bramkarz wychodzi z pola
bramkowego i powoduje zderzenie czołowe z przeciwnikiem.

Nie stosuje się, gdy:
• Bramkarz porusza się w tym samym kierunku
co przeciwnik (np. po powrocie na boisko ze strefy zmian);
• Atakujący biegnie za piłką, a piłka znajduje się pomiędzy
atakującym a bramkarzem.
W takich sytuacjach sędziowie podejmują decyzję
na podstawie własnych obserwacji.

Nowe wytyczne
Decyzja o rzucie karnym, gdy pusta bramka
(14:1 i objaśnienie 6c)
Definicja sytuacji pewnej do zdobycia bramki opisana
w objaśnieniu 6c, gdy istnieje wyraźna i nieograniczona
szansa na rzucenia piłki do pustej bramki. Zawodnik musi
być w posiadaniu piłki i wyraźnie próbuje rzucić do pustej
bramki.
Definicja sytuacji pewnej do zdobycia bramki ma
zastosowanie niezależnie od typu i rodzaju naruszenia
przepisu i czy piłka jest w grze, czy poza grą oraz jaki rzut
ma zostać wykonany z prawidłowej pozycji zajmowanej
przez rzucającego i zawodników z jego drużyny.

Nowe wytyczne
Wejście zawodnika ze złym kolorem koszulki
lub złym numerem (przepis 4:7 i 4:8)

Naruszenie dotyczące przepisu 4:7 i 4:8 nie prowadzi do
zmiany posiadania piłki. Prowadzi jedynie do przerwania
gry i nakazania graczowi poprawienia błędu.
Grę rozpoczyna rzutem drużyna, która była w posiadaniu
piłki w momencie przerwania gry.

Nowe wytyczne
Użycie video weryfikacji

Kiedy do decyzji o uznaniu/nieuznaniu bramki jest
potrzebna technologia video weryfikacji, czas na uznanie
bramki jest przedłużony, zgodnie z przepisem 9:2, do czasu
kolejnego rzutu.

Nowe wytyczne
Przepis 16:9d

Jeżeli zdyskwalifikowany zawodnik jest winien wyjątkowo
niesportowego zachowania zgodnie z 8:10a, należy
dodatkowo opisać to w protokole, zaś zespół będzie grał
bez jednego zawodnika przez 4 minuty.

Nowe wytyczne
Trwale przymocowane bramki

Bramki muszą być trwale przymocowane do podłoża
lub ścian za nimi, lub powinny być wyposażone w system
zapobiegający przewróceniu się bramki. Ma to zapobiec
ewentualnym wypadkom.

