KOLEGIUM SĘDZIÓW Z

Wobec licznych pytań i wątpliwości, jakie pojawiły się po nowelizacji Przepisów Gry w Piłkę
Ręczną wyjaśniamy (Komunikat KS ZPRP nr 22/2016):
1.Ponieważ stosowanie zmienionego przepisu 8:10d zwłaszcza w ostatnich 30 sekundach meczu
przysparza wiele wątpliwości informujemy, że otrzymaliśmy jednoznaczną opinię przedstawiciela IHF.
Wynika z niej, że każda dyskwalifikacja w ostatnich 30 sekundach meczu (bez względu czy jest ona z
dodatkowym pisemnym raportem czy nie) pociąga za sobą konieczność podyktowania rzutu karnego
dla zespołu atakującego (nigdy przeciwko niemu).
Nie dotyczy to sytuacji, gdy zdarzenie miało miejsce gdy sędziowie zatrzymali czas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dyskwalifikacja za wybitnie niesportowe zachowanie - wymagany dodatkowy opis.- Przepisy Gry
8:10 Jeżeli sędziowie zakwalifikowali zachowanie zawodnika jako wybitnie niesportowe, kara jest udzielana
zgodnie z następującymi zasadami. W przypadku wystąpienia następujących wykroczeń (a, b), służących
jako przykłady, sędziowie muszą takie zdarzenia opisać po meczu w protokole zawodów, a wtedy właściwe
władze określają dalsze decyzje dyscyplinarne.
a) obraźliwe lub zastraszające zachowanie wobec innej osoby, np. sędziego, mierzącego czas, sekretarza,
delegata, osoby towarzyszącej, zawodnika, widza; zachowanie to może mieć formę werbalną lub
niewerbalną (np. mimika, gestykulacja, mowa ciała lub atak na ciało);
b)
(I) zakłócanie przebiegu gry przez osobę towarzyszącą zarówno na boisku, jak i przez działania w strefie
zmian lub
(II) przerwanie przez zawodnika sytuacji pewnej do zdobycia bramki przez nieprawidłowe wejście na boisko
(przepis 4:6), bądź przez nieprzepisowe działanie w strefie zmian.
W przypadku wystąpienia następujących wykroczeń (c, d) zarządzany jest rzut karny dla drużyny przeciwnej
c) jeżeli podczas ostatnich 30 sekund meczu piłka jest poza grą, a zawodnik lub osoba towarzysząca
uniemożliwia bądź opóźnia wykonanie rzutu przez przeciwników w celu zapobieżenia oddania rzutu lub
zajęcia pozycji pewnej do zdobycia bramki, to winny zawodnik/osoba towarzysząca muszą zostać
zdyskwalifikowane i dyktowany jest rzut karny dla drużyny przeciwnej. Dotyczy to jakiejkolwiek interwencji
(np. nawet z użyciem niewielkiej siły, przeszkadzania w wykonaniu rzutu jak np. przechwytując podanie,
przeszkadzając w złapaniu piłki, nie pozostawiają piłki);
d) jeżeli podczas ostatnich 30 sekund meczu piłka jest w grze, a przeciwnicy:
a) poprzez naruszenie przez zawodnika przepisów 8:5 lub 8:6, a także 8:10a lub 8:10b (II),
b) poprzez naruszenie przez osobę towarzyszącą przepisów 8:10a lub 8:10b (I) uniemożliwiając zespołowi
będącemu w posiadaniu piłki wykonanie rzutu na bramkę lub zajęcie pozycji pewnej do zdobycia bramki, to
winny zawodnik lub osoba towarzysząca muszą zostać zdyskwalifikowane zgodnie z właściwymi przepisami,
a dla drużyny będącej w posiadaniu piłki zarządzany jest rzut karny.
Jeśli faulowany zawodnik lub inny zawodnik z jego drużyny zdobędzie bramkę, zanim gra zostanie
przerwana, wtedy nie zarządza się rzutu karnego.
8:5 Zawodnik musi być zdyskwalifikowany, jeżeli atakuje przeciwnika w sposób szczególnie
niebezpieczny, zagrażający zdrowiu (16:6a). Szczególne niebezpieczeństwo dla zdrowia przeciwnika
wynika z dużej intensywności faulu lub z faktu, że przeciwnik jest zupełnie nieprzygotowany na faul,
a przez to nie może się przed nim obronić (zobacz Komentarz do 8:5).
8:6 Jeżeli sędziowie stwierdzą, że zagranie jest wyjątkowo lekkomyślne, szczególnie niebezpieczne, wykonane z
premedytacją lub złośliwe, muszą opisać po meczu zaistniałe zdarzenie w protokole zawodów, a wtedy właściwe
władze określają dodatkowe sankcje.
Dodatkowymi kryteriami przy podejmowaniu decyzji, uzupełniającymi te opisane w przepisie 8:5, są:
a) wyjątkowa lekkomyślność lub szczególnie niebezpieczne zagranie;
b) zachowania z premedytacją lub złośliwe, które nie wynikają z sytuacji na boisku.
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Wyjaśn

Wyjaśnienia KS ZPRP
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 ostatnich 30 sekundach
Sędziowie najpierw pokazują czerwoną kartkę, a następnie - po krótkiej konsultacji – niebieską kartkę.

Wyjaśnienia:
Przepis o ostatnich 30 sekundach będzie stosowany w końcu podstawowego czasu gry oraz w końcu
pierwszej i drugiej dogrywki.
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.
• 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

• 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
• W obu sytuacjach 8:10d piłka w grze należy stosować poniższe kryteria:
- Atakujący ma możliwość oddania rzutu i zdobywa bramkę:
• nie ma rzutu karnego,
- Atakujący podaje piłkę do swojego partnera, który nie zdobywa bramki:
• dyktuje się rzut karny,
- Atakujący podaje piłkę do swojego partnera, który zdobywa bramkę:
• nie ma rzutu karnego.
- Atakujący podaje piłkę do swojego partnera, który podaje ją innemu partnerowi:
• sędziowie przerywają grę i dyktują rzut karny - prawo korzyści stosuje się tylko do pierwszego partnera
Ostatnia minuta
Celem zmienionego w 2010 roku przepisu było zredukowanie niesportowych zachowań lub groźnych fauli w
ostatniej minucie meczu, a także danie przegrywającemu zespołowi szansy na zremisowanie lub wygranie
zawodów (tzn. panowanie nad emocjami do ostatniej sekundy). Jednakże sukces tej zmiany był tylko
częściowy i ciągle obserwowano groźne akcje mające na celu zapewnienie zwycięstwa, nie bacząc na
groźbę zawieszenia zawodnika na następny mecz.
Przepisy 8:5, 8:6, 8:10c będą brzmiały następująco:
1. Sformułowanie „ostatnia minuta meczu” zastępuje się przez „ostatnie 30 sekund gry”.
2. Naruszenie przepisu 8:10c (piłka poza grą) będzie karane dyskwalifikacją bez dodatkowego raportu –
musi być przyznany rzut karny dla drużyny przeciwnej.
3. Naruszenie przepisu 8:10d (piłka w grze) i 8:5 będą karane dyskwalifikacją bez dodatkowego raportu –
musi być przyznany rzut karny dla drużyny przeciwnej.
4. Naruszenie przepisu 8:10d (piłka w grze) i 8:6 będą karane dyskwalifikacją z dodatkowym raportem –
musi być przyznany rzut karny dla drużyny przeciwnej.
5. W przypadkach, o których mowa w powyższych pkt 3 i 4 mają zastosowanie następujące zasady:
5.1. Atakujący ma możliwość oddania rzutu i zdobywa bramkę: nie ma rzutu karnego,
5.2. Atakujący podaje piłkę do swojego partnera, który nie zdobywa bramki: dyktuje się rzut karny,
5.3. Atakujący podaje piłkę do swojego partnera, który zdobywa bramkę: nie ma rzutu karnego.
Ponadto czas 1 minuty okazał się zbyt długi na stosowanie tego przepisu (w ciągu minuty możliwe jest
zdobycie 2 lub więcej bramek)
W przepisach 8:5, 8:6, 8:10c i 8:10d określenie „ostatnia minuta meczu” zostaje zastąpione przez
„ostatnie 30 sekund meczu”.
Uzgodnienie:
Zamiast stosować specjalne zasady w ciągu ostatniej minuty meczu, będą one stosowane jedynie
przez ostatnie 30 sekund. Przepis o ostatnich 30 sekundach będzie stosowany w końcu
podstawowego czasu gry oraz w końcu pierwszej i drugiej

