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Komise rozhodčích IHF (PRC), ve spolupráci s experty IHF na pravidla, diskutovala několik rozdílných
bodů v souvislosti s interpretací pravidel a odsouhlasila vydání nové verze Výkladových ustanovení a
interpretace pravidel házené s úmyslem vysvětlit správná rozhodnutí v daných situacích.
Zde jsou prezentovány některé nové výklady a upravené verze předchozích výkladů, publikovaných 1.
7. 2018.
Tato nová verze Výkladových ustanovení a interpretace pravidel je platná od 1. července 2018.

Pravidlo posledních 30 sekund
Pravidla 8:10c a 8:10d byla modifikována v roce 2016 s cílem zabránit určitému nesportovnímu
chování hráče v posledních chvílích zápasu, které má dát družstvu provinivšího se hráče možnost
vyhrát utkání. Zároveň měla tato změna pravidel umožnit prohrávajícímu družstvu možnost vstřelit
jednu či více branek a udržet pozornost diváků do posledních sekund zápasu.
Dle pravidla 8:10c byl hráč nebo funkcionář, který zabránil nebo zdržoval provedení hodu
v posledních chvílích zápasu, potrestán 7-m hodem a dle pravidla 8:10d byl nařízen 7-m hod proti
družstvu, jehož hráč či funkcionář byli potrestáni diskvalifikací za zákroky, kdy byl míč ve hře
v posledních sekundách utkání. Výklad tohoto druhého pravidla nepřinášel příliš nejasností.
Pravidlo 8:10c bylo uplatňováno pouze v případě, že míč byl mimo hru a soupeř bránil nebo zdržoval
provedení hodu. Toto pravidlo vedlo k chybné interpretaci rozhodčích, hráčů a dalších účastníků
utkání, jakož i k identifikaci určitého, velmi nesportovního chování, které nemohlo být řádně
potrestáno dle stávajícího znění tohoto pravidla. Zároveň umožňovalo útočícímu družstvu vyhrát
utkání a dávalo špatný obraz házené.
Z tohoto důvodu rozhodla IHF, prostřednictvím nové pracovní skupiny v oblasti pravidel (NRWG),
vytvořené komisí rozhodčích (PRC) a trenérsko-metodickou komisí (CCM), o nepatrné změně ve
výkladu tohoto pravidla prostřednictvím aktualizace stávajících pokynů k „nedodržení vzdálenosti
(pravidlo 8:10c)“ včetně dodatečného výkladu, kdy má být nařízen 7-m hod a udělena diskvalifikace
v průběhu provádění hodu, v případě aktivní neoprávněné akce způsobené bránícím hráčem
následovně:

Aktualizace stávajícího výkladového ustanovení
Nedodržení vzdálenosti (pravidlo 8:10c)
„Nedodržení vzdálenosti“ vede k diskvalifikaci a 7-m hodu v případě, že hod v posledních 30
sekundách utkání nemůže být proveden.
Toto pravidlo bude použito, pokud k porušení pravidel dojde v posledních 30 sekundách utkání,
případně současně se závěrečným signálem (viz. pravidlo 2:4, 1. odstavec). V tomto případě
rozhodnou rozhodčí na základě vlastního pozorování skutečnosti (pravidlo 17:11).
Pokud je hra v průběhu posledních 30 sekund přerušena z důvodu porušení pravidel, které přímo
nesouvisí s přípravou nebo provedením hodu (například špatné střídání, nesportovní chování
v prostoru pro střídání), bude uplatněno pravidlo 8:10c.
Pokud je hod například proveden, ale zablokován hráčem stojícím příliš blízko, který aktivně naruší
výsledek tohoto hodu nebo ruší házejícího hráče v průběhu provádění hodu, musí být uplatněno
pravidlo 8:10c také.
Pokud hráč stojí blíže než 3 metry, ale aktivně nenarušuje provedení hodu, nebude potrestán. Pokud
hráč stojící příliš blízko užije této pozice k blokování střely nebo zachycení přihrávky hráče
provádějícího hod, bude také uplatněno pravidlo 8:10c.

Aktualizace stávajícího výkladového ustanovení
Poskytnutí pomoci zraněnému hráči (pravidlo 4:11)
V případech, že ze stejného družstva bylo zraněno více hráčů (například z důvodu srážky), mohou
rozhodčí nebo delegát udělit povolení ke vstupu na hrací plochu další, ke hře oprávněné osobě, aby
poskytla pomoc zraněným hráčům, v maximálním počtu dvou osob na jednoho zraněného hráče.
Zároveň rozhodčí a delegát dohlížejí na zdravotníky, kteří mohou vstoupit na hrací plochu.

Nové výkladové ustanovení
Počítání přihrávek při pasivní hře (pravidlo 7:11, vysvětlivka 4, příloha 3, příklady 13/14)
Jako přihrávka se počítá, pokud je střela na branku zablokována a míč se vrátí střílejícímu hráči nebo
jeho spoluhráči.

Nové výkladové ustanovení
Diskvalifikace brankáře dle pravidla 8:5 – komentář
Toto se uplatní, pokud brankář opustí brankoviště nebo je v podobné pozici mimo brankoviště a
zaviní čelní srážku s protihráčem. Toto se neuplatní, pokud brankář běží stejným směrem jako
protihráč, například pokud vstoupí na hrací plochu z prostoru pro střídání.

Nové výkladové ustanovení
Nařízení 7-m hodu, pokud je prázdná branka (14:1 a vysvětlivka 6c)
Definice jasné brankové příležitosti v situacích popsaných ve vysvětlivce 6c, kde je jasná a neomezená
příležitost hodit míč do prázdné branky, vyžaduje, aby hráč byl v držení míče a jasně se pokoušel
vystřelit přímo na prázdnou branku.
Tato definice jasné brankové příležitosti se použije bez ohledu na způsob porušení pravidel, a bez
ohledu na to, zda míč byl ve hře či mimo hru, a hod je prováděn ve správném postavení házejícího
hráče a jeho spoluhráčů.

Nové výkladové ustanovení
Použití videa
Je-li o platnosti branky nutno rozhodnout s použitím videotechniky, bude prodloužena lhůta pro
anulování branky, které je dle pravidla 9:2 možné pouze do provedení následujícího výhozu, až do
následující změny v držení míče.

Nové výkladové ustanovení
Hráč vstupující na hrací plochu v rozporu s pravidly 4:7 a 4:8 (špatná barva nebo číslo)
Porušení týkající se pravidel 4:7 a 4:8 nepovedou nadále ke změně v držení míče. Toto vede pouze
k přerušení hry, vyzvání hráče k nápravě chyby a hodu družstva, které bylo v držení míče.

Komentář KR ČSH:
K zásadní změně dochází především ve výkladu „nedodržení vzdálenosti“ v posledních 30 sekundách
utkání. Zatímco dle předchozího výkladu bylo nedodržení vzdálenosti bránícím družstvem trestáno
podle pravidla 8:7 (tedy nesportovní chování), musí být nově, za splnění určitých podmínek, trestáno

dle pravidla 8:10c – mimořádné nesportovní chování, tedy diskvalifikací provinivšího se hráče a 7-m
hodem útočícího družstva.
e nutné si uvědomit, že blokování střely nebo přihrávky v nedovolené vzdálenosti musí být aktivní.
Nelze takto posuzovat například situaci, kdy hráč stojící nedovoleně blízko nijak neovlivňuje hráče
provádějícího hod. Pokud naopak dojde, ve snaze získat neoprávněnou výhodu, k hození míče na
takto postaveného hráče nebo jeho nastřelení, musí to být posouzeno jako nesportovní, případně
hrubé nesportovní chování hráče provádějícího hod a odpovídajícím způsobem potrestáno
(napomínání, vyloučení, diskvalifikace).
Nově je také vyloženo, jak postupovat v případě nesportovního chování na střídačce, případně
špatného střídání v posledních 30 sekundách.
Vždy je potřeba mít na paměti, že výše uvedená provinění (a samozřejmě i další dle pravidel 8:10c
a 8:10d) vedou k udělení diskvalifikace a nařízení 7-m hodu pouze v případě provinění bránícího
družstva.
Pro správnou interpretaci tohoto výkladu je naprosto nezbytná detailní znalost pravidel, především
pravidla 8.
Dalším zásadnějším výkladem je ustanovení, týkající se komentáře k pravidlu 8:5, tedy diskvalifikace
brankáře, který zaviní srážku s protihráčem po opuštění brankoviště. Nově je specifikována situace,
kdy se brankář vrací do brankoviště, např. z prostoru pro střídání. Pokud zaviní srážku brankář, který
běží stejným směrem, jako útočí hráč – nelze uplatnit komentář k pravidlu 8:5 – tzn. nelze brankáře
diskvalifikovat dle tohoto pravidla. Samozřejmě se na něho v tu chvíli vztahují stejná pravidla, jako
na ostatní hráče.
Nově je také specifikováno, že 7-m hod může být nařízen (pokud je opuštěna branka soupeře) i
v případě, kdy hráč ještě není v korektním postavení pro provedení hodu (případně, v takovém
postavení nejsou jeho spoluhráči).
Ostatní nově prezentované výklady jsou jistě neméně důležité, jejich interpretace by však neměla
působit jak rozhodčím, tak ostatním účastníkům utkání, žádné větší problémy.
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