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Smernice in interpretacije IHF Pravil igre 

Verzija: 1. julij, 2018 

 

Komisija za Pravila in sodnike (PRC) je v sodelovanju z IHF strokovnjaki iz pravil 
razpravljala o več temah povezanih z interpretacijo pravil in sklenila, da objavi novo 
verzijo Smernic in interpretacij z namenom pojasnitve pravilnih odločitev v nekaterih 
določenih primerih. 
 
Dokument vsebuje nekaj novih smernic kot tudi nekaj dopolnitev pravil iz prejšnje 
verzije iz leta 2016. 
 
Nova verzija Smernic in interpretacij velja od 1. julija 2018. 
 
 
Pravilo zadnjih 30 sekund 
 
Leta 2016 sta bili spremenjeni pravili 8:10c in 8:10d z namenom preprečitve določenih 
nešportnih potez igralcev v zadnjih trenutkih igre, kar je onemogočilo nasprotnemu 
moštvu možnost zmage. Istočasno so ta pravila izboljšala možnosti za dosego enega ali 
več zadetkov slabšega moštva, pri tem pa ohranila pozornost gledalcev do zadnjega 
trenutka igre. 
 
V pravilu 8:10c je navedeno, da se igralca ali uradno osebo, ki je preprečila izvajanje 
meta v zadnjih trenutkih igre kaznuje s 7-metrovko. V Pravilu 8:10d je bila 7-metrovka 
dosojena proti moštvu, katere igralec je prejel diskvalifikacijo za nepravilno dejanje pri 
posesti žoge v zadnjih trenutkih igre. Omenjena interpretacija pravil ni predstavljala 
večjih nerazumevanj. 
 
Pravilo 8:10c je veljalo šele, ko žoga ni bila v igri, obrambni igralec pa je preprečil ali 
onemogočil izvedbo meta. Toda ta razlaga pravila je privedla do napačnih interpretacij 
s strani sodnikov, igralcev in drugih udeležencev v rokometu kot tudi do skrajno 
nešportnega obnašanja, za kar ni bilo predvidenih ukrepov, kar je posledično privedlo 
do nepoštenih zmag in slabe podobe rokometa. 
 
Zaradi navedenih razlogov se je komisija v sestavi IHF, NRWG (delovna skupina za nova 
pravila), PRC in CCM (komisija za treniranje in metode) odločila nekoliko spremeniti in 
posodobiti definicijo, ter interpretacijo poglavja pravila, ki predpisuje ''neupoštevanje 
predpisane razdalje'' (Pravilo 8:10c), vključno z dodatno razlago kdaj se dosodi  
7-metrovko in diskvalifikacijo pri izvajanju ob nepravilni obrambni akciji, kot sledi: 
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Dopolnitev obstoječega pravila 
Neupoštevanje razdalje (Pravilo 8:10c) 
 
Neupoštevanje razdalje pri izvajanju meta v zadnjih 30 sekund igre, ko meta ni mogoče 
izvesti, ima za posledico diskvalifikacijo in 7-metrovko.   

Pravilo velja, če je bila kršitev storjena v zadnjih 30 sekund igre ali istočasno kot signal 
za konec igre (glej Pravilo 2:4, prvi odstavek). V tem primeru se sodnika dokončno 
odločita na podlagi njunih ugotovljenih dejstev (17:11). 

V kolikor je igra prekinjena v zadnjih 30 sekund igre zaradi posredovanja, ki ni posredno 
povezano s pripravo ali izvedbo meta (npr.: napačna menjava, nešportno obnašanje v 
prostoru za menjave), se prav tako upošteva Pravilo 8:10c. 

Primer kadar velja Pravilo 8:10c:  

 če je met izveden, toda blokiran s strani nasprotnega igralca, ki je stal preblizu in 
je s tem aktivno uničil izid meta ali  

 pa je zmotil/zmedel izvajalca ravno med izvajanjem meta. 
 
Obrambnega igralca, ki stoji manj kot 3 metre od izvajalca in se neaktivno vmeša v 
izvajanje meta se ne kaznuje. Vendar pa se igralca, ki stoji preblizu izvajalca in to 
izkoristi za blokiranje meta ali podaje, kaznuje po Pravilu 8:10c. 

 
 
Dopolnitev obstoječega pravila 
Pomoč poškodovanim igralcem (Pravilo 4:11) 
 
V primeru, kjer je bilo istočasno poškodovanih več igralcev istega moštva (npr.: zaradi 
trka), sodnika ali delegata lahko dovolita vstop na igrišče dodatnim osebam, ki jih 
oskrbijo. V tem primeru se dovoli vstop 2 osebam na 1 poškodovanega igralca, medtem 
pa sodnika in delegat nadzirajo zdravniško službo na igrišču. 
 
 
 
Nove smernice 
Pasivna igra in štetje izvedenih podaj (Pravilo 7:11, Pojasnilo 4 – priloga 3; primera 
13/14) 
 
Za podajo se šteje tudi, ko je strel na vrata blokiran, žoga pa se vrne nazaj v roke 
izvajalca meta ali njegovega soigralca. 
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Nove smernice 
Diskvalifikacija vratarja po pravilu 8:5, komentar 
 
Diskvalifikacija se mora dosoditi, kadar se vratar premika iz vratarjevega prostora ali iz 
podobne smeri izven njegovega vratarjevega prostora, pri tem pa povzroči čelno 
trčenje z nasprotnikom. To ne velja, kadar se vratar premika v isti smeri kot nasprotnik, 
npr.: po vstopu na igrišče iz prostora za menjave. 

 

 

Nove smernice 
Odločitev o 7-metrovki v primeru praznih vratih (Pravilo 14:1 in Pojasnilo 6c) 
 
Ko nasprotni vratar zapusti svoj vratarjev prostor, napadalec pa ima žogo in telo pod 
kontrolo ter priložnost za met na prazna vrata, brez kakršnekoli možnosti, da mu 
nasprotnik na dovoljen način ta met prepreči. 

Omenjena definicija jasne priložnosti za zadetek velja ne glede na tip kršitve in ali je 
bila žoga v igri, ali ne. Vsak met se mora izvesti iz ustrezne pozicije izvajalca in njegovih 
soigralcev. 

 
 

Nove smernice 
Uporaba video-analize 
 
Kadar se zadetek prizna na podlagi video-analize, se spremeni dovoljeni čas 
razveljavitve zadetka do naslednje spremembe posesti žoge. 

 
 

Nove smernice 
Vstop igralca z napačnim dresom (barvo ali številko) (Pravilo 4:7 in 4:8) 
 
Igralca, ki vstopi na igrišče in krši pravili 4:7 in 4:8 (npr.: vstop igralca v trenirki ali v 
napačnem dresu), se ne kaznuje z odvzemom posesti žoge. Potrebno je prekiniti igralni 
čas (time-out) in dovoliti igralcu, da odpravi napako. Igra se nadaljuje z ustreznim 
metom moštva, ki je imelo pred prekinitvijo posest žoge. 

 


