ZMIANY W PRZEPISACH
GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ
instrukcja dla sekretarzy
i mierzących czas
MIROSŁAW BAUM
MAREK ŻABCZYŃSKI
na podstawie materiałów IHF
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Od 1 lipca 2016 r.
wprowadzono 5 zmian :

•

• Bramkarz jako zawodnik
• Kontuzjowany zawodnik
• Gra pasywna
Ostatnia minuta/30 sekund
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Bramkarz jako
zawodnik

BRAMKARZ JAKO ZAWODNIK
• Nie obowiązuje zapis: 6 zawodników + bramkarz
• Zespół może grać

7 zawodnikami w polu

• Nie jest obowiązkowe (ale dozwolone), by zawodnik zastępujący
bramkarza był ubrany w taki sam kolor, co bluza bramkarza.
• Zmiany zawodników MUSZĄ być dokonywane przez strefę zmian
• Jeżeli nie ma bramkarza – NIKT z zawodników NIE MOŻE wejść
do pola bramkowego
• Tymczasowy bramkarz MOŻE wejść do pola bramkowego
• Rzut od bramki może wykonać jedynie bramkarz (może być
konieczna zmiana zawodnika z pola na bramkarza)

NOWE POLE OBSERWACJI SEKRETARZA I MIERZĄCEGO CZAS:
• ZMIANY ZAWODNIKÓW
• ILOŚĆ ZAWODNIKÓW W POLU
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Kontuzjowany
zawodnik

KONTUZJOWANY ZAWODNIK
Zmiana wprowadzona w celu unikania nieuzasadnionych przerw w grze
• Załamanie rytmu gry lub wykorzystywanie czasu do przekazywania
wskazówek lub opóźnianie meczu

DECYZJA NELEŻY JEDYNIE DO SĘDZIÓW
-

-

Jeżeli uznają za konieczne zatrzymują czas
oraz wzywają osoby do udzielenia pomocy
– sygnalizacja 15 i 16
Po udzieleniu pomocy medycznej zawodnik musi opuścić pole gry
na 3 pełne ataki swojej drużyny
Osoby wezwane do udzielenie pomocy nie mogą odmówić wejścia
na boisko
Wejście zawodnika na boisko przed zakończeniem trzech ataków
jego drużyny jest karane jako wejście niezgodne z przepisami
(błąd zmiany).

KONTUZJOWANY ZAWODNIK
-

Przepisu nie stosuje się, gdy:
Ø wymagana pomoc lekarska na boisku jest rezultatem
sprzecznego z przepisami gry zachowania przeciwnika, na
którego sędziowie nałożyli karę progresywną.
Ø uderzenia bramkarza piłką w głowę powodującego
konieczność udzielenia mu pomocy lekarskiej na boisku.

- Jeżeli sędziowie uznają, że zawodnik może wstać – odstępują od
zatrzymania czasu i nakazują mu opuszczenie boiska (pomoc
medyczną zawodnik otrzymuje poza boiskiem)

- Jeżeli zawodnik lub osoba towarzysząca odmawia zastosowania
się do poleceń sędziów powinien być ukarany progresywnie

KONTUZJOWANY ZAWODNIK
-

Kiedy zaczyna się atak?
Ø W chwili wejścia w posiadanie piłki
Ø Jeżeli kontuzja wystąpi, gdy zespół jest w posiadaniu piłki

-

-

Kiedy kończy się atak?
Ø Zdobycie bramki lub utrata posiadania
piłki
• z końcem pierwszej połowy lub z
końcem meczu, jeśli przewidziana
jest dogrywka
Kto jest odpowiedzialny za liczenie ataków?
Ø Delegat techniczny
Ø Wykorzystując specjalne karty „kontuzjowanego”
•

Po zakończeniu 3 ataku karta jest zdejmowana ze stolika

KONTUZJOWANY ZAWODNIK
NOWE OBOWIĄZKI SĘDZIÓW
Sędziowie decydują o zatrzymaniu czasu, wezwaniu pomocy i
odesłania zawodnika na 3 ataki
-

INSTRUKKCJA DLA SĘDZIÓW
• Jeżeli sędziowie są pewni … zatrzymanie czasu oraz
sygnalizacja 16
• Osoba towarzysząca nie może odmówić wejścia na boisko
(kara progresywna)

- ISTOTNE, JEŚLI ZAWODNIK NIE WYMAGA POMOCY MEDYCZNEJ NA BOISKU
• Kontuzje ręki lub barku (ramienia)
• Wskazane spytanie zawodnika

KONTUZJOWANY ZAWODNIK
NOWE OBOWIĄZKI DELEGATA, SEKRETARZA, MIERZĄCEGO
CZAS
Ta zmiana generuje nowe obowiązki dla Delegata, Mierzącego
Czas i Sekretarza, które mogą „zakłócać” inne
- Współpraca Sekretarza i Mierzącego Czas jest kluczem do
sukcesu
- Niezbędna znowu jest praca zespołowa
- Nowy punkt zostaje dodany do raportu statystycznego IHF
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Gra pasywna

GRA PASYWNA
• Podstawowe przepisy nie ulegają zmianie
• Wprowadzono nowe kryteria
• Po sygnale ostrzegawczym o grze pasywnej zespół może
wykonać max. 6 podań przed rzutem

Ø UWAGA! – sędziowie mogą zabrać piłkę przed 6 podaniem.
• Liczenia podań NIE PRZERYWA SIĘ jeżeli
ü Rzut został zablokowany przez obronę
ü Podyktowano rzut wolny
ü Zgłoszono prośbę o czas dla zespołu

GRA PASYWNA
Liczba podań jest decyzją sędziów podejmowaną na podstawie ich
obserwacji zgodnie z przepisem 17:11 § 1.
• Oficjalny protest od tej decyzji nie jest możliwy

Rady dla sędziów:
- Pokazuj sygnał ostrzegawczy, gdy zawodnik w pełni
kontroluje piłkę
- Przy czasie dla zespołu przydatne jest poinformowanie drużyn
o ilości podań po wznowieniu gry, choć nie jest to
obowiązkowe

GRA PASYWNA
WYJĄTKI OD 6 PODAŃ:
- W przypadku podyktowania rzutu wolnego lub rzutu z linii
bocznej po 6 podaniu, ale PRZED gwizdkiem:
• W takim przypadku zespół atakujący może:
ü Wykonać podyktowany rzut plus jedno dodatkowe
podanie przed oddaniem rzutu na bramkę lub
ü Wykonać bezpośredni rzut na bramkę
- Jeżeli po 6 podaniach rzut jest zablokowany przez obronę i piłka
wraca do atakującego, może on wykonać dodatkowe podanie.

GRA PASYWNA
CO JEST ROZUMIANE JAKO PODANIE

- Zawodnik podaje piłkę do kolegi z zespołu a ten ją chwyta

- Jeśli atakujący A2 podaje piłkę do A3 ale obrońca B4 jedynie
dotyka ją, zaś piłka trafia do A3 – liczone jest to jako jedno
podanie

- Jeśli atakujący A2 podaje do A3 ale obrońca B4 fauluje, co
uniemożliwia A chwycenia piłki – nie jest to liczone jako podanie
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Ostatnia
minuta/30 sekund

OSTATNIA MINUTA ZMIENIA SIĘ NA 30 SEK

DWIE ZMIANY W TYM PRZEPISIE

- Skrócenie czasu obowiązywania przepisu
Ø Jedna minuta wydaje się być zbyt długa dla ducha tego przepisu

- Zamiana dyskwalifikacji z opisem na RZUT KARNY
Ø Intencją tej zmiany jest uczynienie bardziej skuteczną walkę z
niesportowym zachowaniem mającym na celu uniemożliwienie
przeciwnikom zdobycia bramki

OSTATNIA MINUTA ZMIENIA SIĘ NA 30 SEK

§ Faul musi wystąpić w ostatnich 30 sekundach
- Jeżeli faul wystąpi w 59:28 ale czas zostanie zatrzymany w
59:31 tych zapisów NIE STOSUJE się.

§ Zapis stosuje się w końcu podstawowego czasu gry i przy końcu
pierwszej i drugiej dogrywki
- 59:30 – 60:00 koniec podstawowego czasu
- 69:30 – 70:00 koniec pierwszej dogrywki
- 79:30 – 80:00 koniec drugiej dogrywki

OSTATNIA MINUTA ZMIENIA SIĘ NA 30 SEK
§ 8:10c piłka poza grą i obrońca uniemożliwia lub opóźnia wykonanie
rzutu
- Wcześniej - dyskwalifikacja z opisem
- Obecnie - dyskwalifikacja bez opisu + rzut karny
§ Pozostała część przepisu pozostaje bez zmian
- Zapobieganie lub opóźnianie wykonania rzutu w jakikolwiek
sposób
•

Nieodłożenie piłki, przechwycenie podania do wykonującego rzut itp.

•

Także niesportowe zachowanie w strefie zmian lub zła zmiana

UWAGA – Objaśnienia z 2011 pozostają aktualne.
Jeżeli wykonywany rzut jest blokowany przez obrońcę stojącego
zbyt blisko – należy zastosować karanie progresywne.

OSTATNIA MINUTA ZMIENIA SIĘ NA 30 SEK

§ 8:10d piłka w grze i obrońca niszczy sytuację pewną do zdobycia
bramki lub uniemożliwia zajęcie takiej pozycji przez faul kwalifikujący
się do dyskwalifikacji na podstawie 8:5
- Wcześniej - dyskwalifikacja z opisem
- Obecnie - dyskwalifikacja bez opisu + rzut karny

§ Jakikolwiek faul lub akcja wpisująca się w przepis 8:3 lub 8:4 nie
podlegają temu przepisowi

OSTATNIA MINUTA ZMIENIA SIĘ NA 30 SEK

§ 8:10d piłka w grze i obrońca niszczy sytuację pewną do
zdobycia bramki lub uniemożliwia zajęcie takiej pozycji przez
faul kwalifikujący się do dyskwalifikacji na podstawie 8:6

- Wcześniej - dyskwalifikacja z opisem
- Obecnie - dyskwalifikacja z opisem (NIEBIESKA KARTKA) +
rzut karny

OSTATNIA MINUTA ZMIENIA SIĘ NA 30 SEK
§ W obu sytuacjach 8:10d piłka w grze należy stosować poniższe
kryteria:
- Atakujący ma możliwość oddania rzutu i zdobywa bramkę:
Ø
nie ma rzutu karnego,
- Atakujący podaje piłkę do swojego partnera, który nie zdobywa bramki:
Ø
dyktuje się rzut karny,
- Atakujący podaje piłkę do swojego partnera, który zdobywa bramkę:
Ø
nie ma rzutu karnego.
- Atakujący podaje piłkę do swojego partnera, który podaje ją innemu
partnerowi:
Ø
sędziowie przerywają grę i dyktują rzut karny - prawo korzyści
stosuje się tylko do pierwszego partnera
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Niebieska kartka

NIEBIESKA KARTKA
§ Przed zmianami w przepisach dotyczących dyskwalifikacji z
opisem sędziowie musieli ustnie poinformować osobę
odpowiedzialną za zespół i stolik
§ Obecnie czynią to przez pokazanie niebieskiej kartki
§ Kryteria opisane w 8:6 nie zmieniają się:
- Wybitna lekkomyślność
- Szczególne niebezpieczeństwo
- Akcje z premedytacją
- Akcje szczególnie złośliwe

Niebieska kartka nie jest powiązana jedynie z przepisem o
ostatnich 30 sekundach

NIEBIESKA KARTKA

Sędziowie najpierw pokazują czerwoną kartkę,
a następnie - po krótkiej konsultacji – niebieską kartkę.
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Dziękuję za uwagę

