Procedura wykonywania rzutów karnych celem wyłonienia zwycięzcę
zawodów.
Przepis 2:2 Komentarz:
Jeżeli rzuty karne będą decydowały o wyłonieniu zwycięzcy, to mogą je wykonywać
zawodnicy, którzy z upływem czasu gry nie byli wykluczeni lub, zdyskwalifikowani. Każda
drużyna wyznacza 5 zawodników. Każdy z wyznaczonych zawodników, w ustalonej przez
daną drużynę kolejności, która nie może być zmieniona, wykonuje jeden rzut, na przemian z
zawodnikami drużyny przeciwnej. Bramkarze mogą być dowolnie wyznaczani i zmieniani
pośród zawodników uprawnionych do wykonywania rzutów. Zawodnicy mogą wykonywać
rzuty jak i występować jako bramkarze.
Sędziowie decydują, na którą bramkę będą wykonywane rzuty karne. Sędziowie
przeprowadzają losowanie, a zwycięska drużyna decyduje czy będzie wykonywać rzuty karne
jako pierwsza czy jako druga. Kolejność ta będzie odwrotna w przypadku, gdy po wykonaniu
przez każdą drużynę 5 rzutów , wynik nadal będzie nierozstrzygnięty i rzuty karne będą
kontynuowane.
W przypadku kontynuowania rzutów karnych, każda z drużyn wyznacza ponownie pięciu
zawodników. Wszyscy lub niektórzy z zawodników uczestniczących w pierwszej rundzie mogą
ponownie wykonywać rzuty. Kolejne piątki zawodników wyznaczane są aż do rozstrzygnięcia
wyniku, przy czym zwycięzcą zostaje drużyna, która po wykonaniu tej samej liczby rzutów,
uzyskała przewagę bramkową.
Zawodnicy mogą być zdyskwalifikowani i odsunięci od dalszego wykonywania rzutów
karnych w przypadku poważnego lub powtarzającego się niesportowego zachowania (16:6e).
Jeżeli dotyczy to zawodnika wyznaczonego do wykonywania rzutu, to w jego miejsce drużyna
musi wyznaczyć innego zawodnika.
Ww. przepis należy interpretować następująco:
Pierwsza tura rzutów karnych
Każda z drużyn (każdy z pięciu wyznaczonych zawodników) wykonuje
na przemian rzuty karne. W przypadku nie rozstrzygnięcia wyniku
zawodów kontynuowane jest wykonywanie rzutów karnych.
Druga tura rzutów karnych.
Każda z drużyn ponownie wyznacza pięciu zawodników i rzuty karne
wykonywane są zgodnie z brzmieniem drugiego akapitu „Przepis 2:2
Komentarz”.
Jeżeli po wykonaniu rzutów karnych przez pierwszą parę
zawodników z obydwu drużyn (druga tura rzutów karnych)
jeden z zawodników zdobył bramkę, a zawodnik z drużyny
przeciwnej „przestrzelił” to zwycięzcą zawodów zostaje
drużyna, której zawodnik rzucił bramkę.

W przypadku remisu rzuty karne w serii wykonywane są dalej parami zgodnie z
akapitem drugim „Przepisu 2:2 Komentarz”, aż do wyłonienia zwycięskiej drużyny
(para druga do piątej pary zawodników). W przypadku braku rozstrzygnięcia
powtarza się procedurę zgodnie z akapitem drugim „Przepisu 2 Komentarz”.

Postępowanie sędziów â
pierwsza piątka zawodników wykonuje po
pięć rzutów karnych (z uwzględnieniem tekstu poniżej), od drugiej
piątki zawodników obowiązuje zasada, jeżeli jeden z zawodników w
parze rzucających rzuty karne zdobywa bramkę to jego drużyna
wygrywa mecz.
Jeżeli w efekcie wykonywania rzutów karnych podczas pierwszej tury (pierwszy
akapit Przepisu 2:2 Komentarz), po wykonaniu tej samej liczby rzutów karnych przez
zawodników obydwu drużyn wynik zawodów jest rozstrzygnięty np. 3 â
0 lub 4
â
1 to sędziowie przerywają wykonywanie rzutów karnych.

Zgodnie z zapisem przepisu 2:2 Komentarz (patrz powyżej
kolor czerwony) zawodnik może tylko raz w każdej piątce
wykonywać rzut karny !!!
Dla ułatwienia załączam stosowany w IHF formularz zapisu procedury wykonywania
rzutów karnych oraz sugeruję, aby jednolicie stosować „ustawienie „ zawodników i
osób towarzyszących obu zespołów. Otóż wszystkie osoby z protokołu zawodów
winny znajdować się na połowie boiska, na której nie wykonuje się rzutów karnych.
Na drugiej znajduje się tylko bramkarz i zawodnik wykonujący rzut oraz
sędziowie (ewentualnie) delegat meczu.

