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praTarmė

Šios žaidimo taisyklės įsigalioja nuo 2010 m. lie-
pos 1 d.

Taisyklų tekstas, Komentarai, IHF teisėjų rankų 
gestai, Žaidimo taisyklių paaiškinimai ir Keitimo zo-
nos reglamentas yra šių Taisyklių sudėtinė dalis. Tai 
neliečia žaidimo aikštės ir vartų reikalavimų, kurie tik 
naudotojų patogumui yra įtraukti į taisyklių tekstą.

Pastaba. Šių taisyklių kalbos paprastumui jose 
naudojami bendriniai vyriškos giminės išsireiškimai, 
dėl žaidėjų, oficialių komandos atstovų, teisėjų ir kitų 
asmenų.

Tačiau, taisyklės vienodai taikomos tiek vyrų, tiek 
moterų žaidėjams, išskyrus taisyklę, liečiančią kamuo-
lių dydžių naudojimą (žiūrėti Taisyklė 3).

P. S. Vertėjo pastaba: Sportiniuose žaidimuose 
v isuotinai vartojamas įprastinis anglų kalbos terminas 
„time-out“ (pertrauka) taisyklių tekste į lietuvių kalbą 
neverčiamas ir paliekamas originalo kalba.
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Taisyklė 1 �  Žaidimo aikštė

1:1 Žaidimo aikštė (žiūrėti diagramą 1) yra 40 m ilgio 
ir 20 m pločio stačiakampis, susidedantis iš dviejų 
vartų aikštelių (žiūrėti 1:4 ir 6) ir žaidimo zonos. 
Ilgosios aikštelės ribų linijos vadinamos šoninėmis 
linijomis, o trumposios linijos yra vadinamos vartų 
linijomis (tarp vartų virpstų) ir galinėmis linijomis 
(abiejose vartų pusėse).

 Aplink žaidimo aikštę pagal šonines linijas turi būti 
ne siauresnė kaip 1 metro ir už galinių linijų ne 
siauresnė kaip 2 metrų saugos zona.

 Aikštės savybių žaidimo eigoje negalima keisti vie-
nos iš komandų naudai.

1:2 Vartai (žiūrėti diagramą 2a ir 2b) yra pastatyti kie-
kvienoje galinių vartų linijų viduryje. Vartai turi 
būti stipriai pritvirtinti prie grindų arba sienos esan-
čios užpakalyje. Jie yra 2 m aukščio ir 3 m pločio, 
matuojant iš vidaus pusės.

 Vartų virpstai tvirtai sujungti su skersiniu. Jų užpa-
kalinė briauna turi sutapti su išorine galinės linijos 
puse. Vartų virpstai ir skersinis turi būti kvadratiniai 
(8 cm). Iš trijų žaidimo aikštės matomų pusių jie 
turi būti nudažyti skersinėmis juostomis dvejomis 
kontrastinėmis spalvomis, kurios ryškiai skirtųsi 
nuo užpakalinio fono.

 Vartai turi turėti tinklą, kuris pakabinamas taip, kad 
į vartus įmestas kamuolys paprastai pasiliktų var-
tuose.

1:3 Visos aikštę ribojančios linijos yra sudėtinė jos dalis. 
Vartų linijos tarp vartų virpstų yra 8 cm pločio (žiūrė-
ti diagrama 2a), visos kitos linijos yra 5 cm pločio.

 Linijomis taip pat gali būti laikomos dvi gretimos 
skirtingų spalvų ribojančios zonos.

1:4 Prieš kiekvienus vartus yra vartų aikštelė (žiūrėti 
diagramą 5, psl. 72), kurią riboja vartų aikštelės li-
nija (6 metrų linija) ir žymima taip:

 a) prieš vartus 6 metrų atstumu lygiagrečiai su vartų 
linija nubrėžiama 3 metrų ilgio linija (matuojama 
nuo vartų linijos užpakalinio krašto iki vartų aikšte-
lės linijos priekinio krašto);

 b) du ketvirtadaliai rato išvesti 6 metrų spinduliu 
kiekvienas (matuojama nuo vartų vidinių briaunų 
apačios) jungia 3 metrų ilgio liniją su vartų galine 
linija (žiūrėti diagramą 1 ir 2a).

1:5 Laisvo metimo linija yra punktyrinė (9 metrų linija) 
ir brėžiama 3 metrų atstumu prieš vartų aikštelės 
liniją. Laisvo metimo linijos atkarpos ir tarpai tarp 
jų yra 15 cm ilgio (diagrama 1).

1:6 7 metrų linija yra 1 metrų ilgio linija, esanti tiesiai 
prieš vartus. Ji yra lygiagreti su vartų linija ir yra 7 
metrų atstumu nuo jos (matuojama nuo vartų lini-
jos užpakalinio krašto iki 7 metrų linijos priekinio 
krašto); (žiūrėti diagramą 1).

1:7 Vartininką ribojanti linija (4 metrų linija) yra 15 cm 
ilgio linija, esanti prieš vartus. Ji yra lygiagreti su 
vartų linija ir yra 4 metrų atstumu nuo jos (matuoja-
ma nuo vartų linijos užpakalinio krašto iki 4 metrų 
linijos priekinio krašto (žiūrėti diagramą 1).
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1:8 Aikštės vidurio linija jungia vidurio taškus, dalijan-
čius per pusę abi šonines linijas (žiūrėti diagramas 
1 ir 3).

1:9 Keitimo linija (šoninės linijos dalis), tai kiekvienai 
komandai 4.5 metrų atstumu nuo vidurio linijos iki 
taško pratęsta linija. Ši linija užbaigia žaidėjų kei-
timo liniją, kuri yra lygiagreti vidurio linijai ir iš 
abipusių išorinės šoninės linijos pusių yra pažymėta 
po 15 cm išsikišimais. (žiūrėti diagramą 1 ir 3).

 
Pastaba:
Smulkesnius techninius reikalavimus dėl žaidimo aikštės 

ir vartų galima surasti “Reikalavimuose dėl žaidimo aikštės 
ir vartų“ (žiūrėti 69 psl.)

Diagrama 1: Žaidimo aikštė
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Diagrama 2a: Vartai Diagrama 2b: Vartai – vaizdas iš šono

Diagrama 3: Keitimo linijos ir keitimo zona
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Taisyklė 2  � Žaidimo laikas. 
Baigiamasis signalas. Time-out.

Žaidimo laikas
2:1 Normali rungtynių trukmė visoms komandoms su 

žaidėjais nuo 16 metų ir vyresniais yra du kėliniai 
po 30 min. Pertrauka tarp kėlinių paprastai yra 10 
minučių.

 Normali rungtynių trukmė komandoms, kurių žai-
dėjų amžius nuo 12 iki 16 metų yra du kėliniai po 
25 min., komandoms, kurių žaidėjų amžius nuo 8 
iki 12 metų du kėliniai po 20 min. Abiems atvejais 
pertrauka tarp kėlinių paprastai yra 10 minučių.

2:2 Jeigu pagrindinis rungtynių laikas baigėsi lygiosiomis 
ir būtina išaiškinti nugalėtoją, tai po 5 min. pertraukos 
skiriamas pratęsimas. Pratęsimas tęsiasi du kėlinius 
po 5 min. su vienos minutės pertrauka tarp jų.

 Jeigu rungtynės po pirmojo pratęsimo vėl neišaiš-
kina nugalėtojo, tai po 5 min. pertraukos skiriamas 
antrasis dviejų kėlinių po 5 min. pratęsimas su vie-
nos minutės pertrauka tarp kėlinių.

 Jeigu žaidimas vis tiek yra lygus, o pagal vykdomų 
varžybų reglamentą turi būti išaiškintas nugalėto-
jas, tai 7 metrų metimų procedūra turi būti atlieka-
ma tokia tvarka, kuri yra nurodyta žemiau. 

 
Komentaras:
Jeigu 7 metrų metimai yra naudojami kaip papildoma 

priemonė, tai reiškia, kad žaidėjai, kurie nėra pašalinti ar 

diskvalifikuoti iki žaidimo pabaigos turi teisę dalyvauti juo-
se (žiūrėti ir Taisyklę 4:1, 4 paragrafą). Kiekviena komanda 
skiria 5 žaidėjus. Šie žaidėjai pakaitomis su kita komanda 
atlieka po vieną metimą. Iš komandų nėra reikalaujama 
nustatyti metančiųjų eiliškumo. Vartininkai gali būti laisvai 
pasirinkti ir pakeičiami tarp žaidėjų galinčių dalyvauti me-
timuose. Žaidėjai gali dalyvauti 7 metrų metimuose kaip ir 
metančiaisiais tarp ir vartininkais.

Teisėjai nusprendžia į kuriuos vartus bus atliekami meti-
mai. Teisėjai atlieka burtus ir laimėtojų komanda pasirenka 
ar ji pirmoji pradeda atlikti metimus ar ne. Priešinga eilės 
tvarka yra atliekami visi paskesni metimai, jeigu metimai 
turi tęstis dėl lygaus rezultato po pirmų penkių abipusių me-
timų. Dėl tokio tęstinumo, kiekviena komanda vėl turi pa-
skirti penkis žaidėjus. Visi ar keletas iš jų gali būti tie patys 
kaip ir pirmame rate. Šis metodas dėl penkių žaidėjų pasky-
rimo gali būti tęsiamas tiek kiek yra būtina. Tačiau laimėto-
jas yra nustatomas tada, kai atsiranda įvarčio skirtumas po 
abiejų komandų atliktų vienodą metimų skaičių.

Žaidėjas gali būti nušalinamas nuo tolimesnio dalyvavimo 
7 metrų metimuose, jeigu jis dėl šiurkštaus arba pakartotinio 
nesportinio elgesio yra diskvalifikuojamas. (16:6e). Tai liečia 
tik žaidėją, kuris ką tik buvo paskirtas į penkių metančiųjų 
grupę, komanda privalo paskirti sekantį metiką.

Baigiamasis signalas
2:3 Žaidimo laikas pradedamas skaičiuoti kai teisėjas 

sušvilpia pradedamam metimui. Jis baigiamas au-
tomatiniu laiko baigiamuoju signalu iš švieslentės 
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arba laikininko baigiamuoju signalu. Jeigu tokio 
signalo nėra, tai žaidimo laiko pabaigą skelbia tei-
sėjas švilpuku (17:9).

Komentaras:
Jeigu švieslentėje nėra viešo įrenginio laikui matuoti 

su automatiniu baigiamuoju signalu, laikininkas naudoja-
si staliniu laikrodžiu arba rankiniu chronometru ir baigia 
rungtynes baigiamuoju signalu (18:2, 2 paragrafas).

2:4 Už taisyklių pažeidimus ir nesportišką elgesį, ku-
rie įvyko iki baigiamojo signalo ar kartu su juo 
(paskelbus kėlinio, rungtynių ar pratęsimo pabai-
gą), vis vien privaloma nubausti nusižengusius. 
Teisėjai baigia žaidimą tik tada, kai paaiškėja lais-
vo metimo (pagal Taisyklę 13:1) ar 7 metrų meti-
mo pasekmė.

 Jeigu baigiamasis signalas pasigirsta dar prieš at-
liekant laisvą ar 7 metrų metimus arba kai kamuo-
lys po tokio metimo dar buvo ore, šiuos metimus 
reikia pakartoti.

 Abiem atvejais, teisėjai baigia rungtynes tik po to, 
kai laisvas metimas arba 7 metrų metimas yra at-
likti arba pakartoti ir šių metimų rezultatas nekelia 
abejonių.

2:5 Pagal Taisyklę 2:4 atliekamiems arba kartoja-
miems laisviems metimams galioja specialūs 
nurodymai dėl žaidėjų išsidėstymo ir jų keitimo. 
Skirtingai nuo įprasto žaidėjų keitimo pagal Taisy-
klę 4:4, galima keisti tik metančiosios komandos 

vieną žaidėją. Taisyklės 4:5 paragrafe 1 minimi 
pažeidimai yra baudžiami. Metančiojo partneriai 
privalo būti nuo jo ne arčiau kaip 3 metrus ir nega-
li būti tarp kitos komandos vartų aikštelės ir laisvo 
metimo linijos. (13:7, 15:6, taip pat žiūrėti Paaiš-
kinimą Nr. 1). Besiginančios komandos žaidėjams 
galioja Taisyklė 13:8.

2:6 Žaidėjai ir komandos oficialieji atstovai gali būti 
personaliai nubausti už taisyklių pažeidimus ir ne-
sportišką elgesį, atliekant laisvą ir 7 metrų meti-
mus, kaip nurodyta Taisyklių 2:4-5 punkte. Už šių 
metimų atlikimo momentu padarytus pažeidimus 
negali būti skiriamas laisvas metimas priešinga 
kryptimi.

2:7 Jeigu teisėjai konstatuoja, kad laikininkas davė 
baigiamąjį signalą (kėlinio, rungtynių ar pratęsi-
mo pabaigos) per anksti, jie privalo žaidėjus pa-
likti aikštėje ir leisti sužaisti likusį laiką. 

 Komanda, kontroliavusi kamuolį nuskambėju-
sio priešlaikinio signalo metu, atnaujina žaidimą 
nutrauktoje situacijoje. Jeigu kamuolys nebuvo 
žaidime, tai žaidimas atnaujinamas buvusioje situ-
acijoje. Kitu atveju žaidimas atnaujinamas laisvu 
metimu pagal Taisyklę 13:4a-b.

 Jeigu rungtynių pirmasis kėlinys ar pratęsimas 
truko per ilgai, tai antrojo kėlinio arba pratęsimo 
laikas turi būti atitinkamai sutrumpintas. Jeigu 
rungtynių antrojo kėlinio ar pratęsimo laikas tę-
sėsi ilgiau, tai teisėjai tokiu atveju situacijos ne-
keičia.
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Time-out

2:8 Time-out privalomas, kai:
a) paskirtas 2 minučių pašalinimas arba diskvalifi-

kacija;
b)  suteiktas komandinis time-out;
c)  pasigirdo laikininko ar rungtynių inspektoriaus 

švilpukas;
d)  teisėjams reikia pasitarti pagal Taisyklę 17:7.

 Time-out gali būti taip pat skelbiama kitais atvejais, 
atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes (žiūrėti 
Paaiškinimą Nr. 2).

 Taisyklių pažeidimai time-out metu sukelia tokias 
pačias pasekmes, kaip ir žaidimo metu (16:10).

2:9 Iš principo, ryšium su time-out skyrimu, tik teisėjai 
nusprendžia kada laikrodis turi būti sustabdytas ir 
paleistas. 

 Apie žaidimo laiko sustabdymą laikininkui praneša-
ma trimis trumpais švilpukais ir rankų gestu Nr. 15.

 Tuo atveju, kai žaidimas nutraukiamas laikininko 
ar rungtynių inspektoriaus signalu (2:8 b-c) laiki-
ninkas, nelaukdamas teisėjų patvirtinimo, privalo 
nedelsdamas sustabdyti laikrodį.

 Pasibaigus time-out, žaidimas vėl atnaujinamas 
švilpuku (15:5b).

Komentaras
Žaidimą nutraukia laikininko ar rungtynių inspektoriaus 

signalas. Net ir tada, kai teisėjai ir žaidėjai ne iš karto suvo-
kia, kad žaidimas yra nutrauktas, bet kokie tolesni veiksmai 

aikštėje po signalo negalioja, įmestas įvartis neįskaitomas. 
Taip pat negalioja 7 metrų, šoninio, pradedamo metimų ar 
vartininko metimo paskyrimas. Žaidimas toliau tęsiamas si-
gnalu nuo tos padėties, kuri buvo signalo metu. Laikininko 
ar rungtynių inspektoriaus signalo pagrindas yra komandi-
nio time-out prašymas arba žaidėjo keitimo klaida.

Tačiau personalinės nuobaudos, kurias teisėjai buvo 
skyrę tarp signalo nuo stalo ir jau užfiksuoto taisyklių pa-
žeidimo, galioja nepriklausomai nuo nusižengimo ir nuo-
baudos pobūdžio.

2:10 Kiekviena komanda kiekviename kėlinyje (išskyrus 
pratęsimus) turi teisę reikalauti vienos minutės tru-
kmės komandinio time-out (Paaiškinimas Nr. 3).

Taisyklė 3  � kamuolys
3:1 Kamuolio apvalkalas yra iš odos arba sintetinės 

medžiagos. Kamuolys turi būti apvalus. Išorinė me-
džiaga neturi būti blizganti arba slidi (17:3).

3:2 Kamuolio dydis, t.y. jo apimtis ir svoris, įvairioms ko-
mandų amžiaus grupėms turi būti atitinkamai toks:

58-60 cm ir 425-475 gr. (IHF dydis 3) vyrų ir vai-• 
kinų (16 metų ir vyresniems);
54-56 cm ir 325- 375 gr. (IHF dydis 2) moterims • 
ir merginoms (14 metų ir vyresnėms) ir vaiki-
nams (nuo 12 iki 16 metų);
50-52 cm ir 290-330 gr. (IHF dydis 1) mergai-• 
tėms (nuo 8 iki 14 metų) ir berniukams (nuo 8 
iki 12 metų).



16 17

Komentaras:
Techniniai reikalavimai kamuoliams, kuriais žaidžia-

ma visose oficialiose tarptautinėse varžybose, yra numatyti 
„IHF kamuolio reglamente“.

Šios taisyklės nereglamentuoja kamuolių dydžio ir svo-
rio “Mini rankinio” varžyboms.

3:3 Kiekvienoms rungtynėms reikia turėti mažiausiai 
du kamuolius. Rezerviniai kamuoliai rungtynių 
metu turi būti prie pat sekretoriato stalo. Kamuoliai 
turi atitikti Taisyklių 3:1-2 reikalavimus.

3:4 Teisėjai sprendžia kuomet reikia panaudoti rezervi-
nį kamuolį ir kokiu atveju juo leisti žaisti kaip gali-
ma greičiau, kad tuo sutrumpinti pertraukos laiką ir 
išvengti time-out.

Taisyklė 4  � komanda. Žaidėjų 
keitimas. apranga. Žaidėjo traumos.

komanda
4:1 Komandą sudaro iki 14 žaidėjų.
 Aikštėje vienu metu gali būti ne daugiau kaip 7 žai-

dėjai. Kiti žaidėjai yra atsarginiai.
 Per visą žaidimo laiką komanda aikštėje privalo 

turėti vieną žaidėją, vadinamą vartininku. Žaidėjas, 
kuris yra vartininku, kiekvienu momentu gali užim-
ti aikštės žaidėjo poziciją (pastaba, kaip Taisyklės 
8:5 Komentaro 2 paragrafas). Taip pat aikštės žai-

dėjas bet kuriuo metu gali tapti vartininku (tačiau 
žiūrėti 4:4 ir 4:7).

 Pradėti rungtynes aikštėje gali ne mažiau kaip 5 žai-
dėjai. 

 Komanda žaidimo eigoje, įskaitant ir pratęsimą, 
kiekvienu metu gali papildyti žaidėjų skaičių iki 
14.

 Jeigu aikštėje vienoje komandoje lieka mažiau kaip 
5 žaidėjai, galima žaisti toliau. Tik teisėjai gali nu-
spręsti kada būtina žaidimą nutraukti (17:12).

4:2 Per visą žaidimo laiką komandoje gali būti ne dau-
giau kaip 4 komandos oficialieji atstovai, kurie 
rungtynių eigoje negali būti keičiami. Vienas iš jų 
turi būti pristatytas kaip “komandos atsakingasis 
atstovas“. Tik jis turi teisę kreiptis į laikininką ir 
sekretorių ir reikalui esant į teisėjus (tačiau žiūrėti 
Paaiškinimą Nr. 3: komandinis time-out).

 Komandos oficialusis atstovas apskritai neturi tei-
sės rungtynių metu įeiti į aikštę. Už šios taisyklės 
pažeidimą baudžiama kaip už nesportišką elgesį 
(žiūrėti 8:7, 16:1b, 16:3d ir 16:6c). Žaidimas atnau-
jinamas varžovų komandos laisvu metimu (13:1a-b; 
tačiau žiūrėti Paaiškinimą Nr. 7).

 Komandos atsakingasis atstovas atsako už tai, kad 
rungtynių pradžioje keitimo zonoje nebūtų kitų as-
menų, išskyrus (maksimaliai 4) įregistruotus atsto-
vus. Keitimo zonoje gali būti tik turintieji teisę da-
lyvauti rungtynėse žaidėjai (žiūrėti 4:3). Už šių tai-
syklių pažeidimą “komandos atsakingasis atstovas“ 
baudžiamas progresyviai (16:1b, 16:3d ir 16:6c).
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4:3 Žaidėjas arba komandos oficialusis atstovas turi tei-
sę dalyvauti žaidime, jeigu jie yra atvykę prieš rung-
tynių pradžią ir yra įtraukti į rungtynių protokolą.

 Žaidėjai ir komandos oficialieji atstovai, atvykę 
prasidėjus rungtynėms, turi teisę dalyvauti jose tik 
laikininkui/sekretoriui leidus ir jie turi būti įtraukti į 
rungtynių protokolą.

 Teisėtas žaidėjas į žaidimo aikštę gali įeiti bet ku-
riuo metu per savo komandos keitimo zonos liniją 
(tačiau žiūrėti 4:4 ir 4:6).

 Komandos atsakingasis atstovas atsako už tai, kad 
į žaidimo aikštę galėtų įeiti tik turintys teisę daly-
vauti rungtynėse žaidėjai. Už šių taisyklių pažeidimą 
“komandos atsakingasis atstovas“ baudžiamas kaip 
už nesportišką elgesį (13:1a-b, 16:1b, 16:3d ir 16:6c, 
tačiau žiūrėti Paaiškinimą Nr. 7).

Žaidėjų keitimas
4:4 Atsarginiai žaidėjai gali pradėti žaisti bet kuriuo 

rungtynių metu, taip pat pakartotinai (tačiau žiūrėti 
Taisyklę 2:5) be pranešimo laikininkui ar sekreto-
riui, kai keičiamieji žaidėjai yra išėję iš žaidimo 
aikštės (4:5).

 Žaidėjai dalyvaujantys keitimuose išeiti iš aikštės ir 
įeiti į ją gali tik per savo komandos keitimo zonos 
liniją (4:5). Šis reikalavimas taikomas ir vartininkų 
keitime (taip pat žiūrėti 4:7 ir 14:10).

 Žaidėjų keitimo taisyklės taip pat galioja ir time-out 
metu (išskyrus komandinį time-out).

Komentaras:
Keitimo linijos paskirtis – užtikrinti teisingą keitimą. 

Tačiau žaidėjai nėra baudžiami, jeigu jie peržengia šoninę 
ar vartų liniją neturėdami tikslo ir naudos padėti savo ko-
mandai (pavyzdžiui, atsigerti vandens ar rankšluosčiu nusi-
šluostyti prakaitą šalia keitimo linijos arba žaidimo aikštėje 
po pašalinimo sportiniu būdu palikdami keitimo zonos ribas 
šiek tiek už 15 cm linijos). Taktinis ir neleistinas keitimo zo-
nos palikimas atskirai traktuojamas pagal Taisyklę 7:10.

4:5 Žaidėjas, pažeidęs keitimo taisykles, šalinamas 2 
minutėms. Jeigu komandoje tai padaro keletas žai-
dėjų toje pačioje situacijoje, baudžiamas žaidėjas, 
pirmasis pažeidęs taisykles.

 Žaidimas atnaujinamas varžovo komandos laisvu 
metimu (13:1a-b; tačiau žiūrėti Paaiškinimas Nr. 7).

4:6 Jeigu papildomas žaidėjas be keitimo įeina į žai-
dimo aikštę arba neteisėtai nuo keitimo zonos įsi-
jungia į žaidimą, jis yra šalinamas 2 minutėms. 
Komandos sudėtis aikštėje tolesnes 2 minutes turi 
sumažėti vienu žaidėju.

 Jeigu pašalintasis žaidėjas, dar nepasibaigus pašalini-
mo laikui, įeina į žaidimo aikštę, tai jis vėl papildomai 
turi būti pašalintas 2 minutėms. Pašalinimo laikas turi 
būti pradedamas skaičiuoti nedelsiant, o komandos 
sudėtis, už likusį pirmąjį pašalinimo laiką žaidimo 
aikštėje, turi būti sumažinta dar vienu žaidėju.

 Abiem atvejais žaidimas atnaujinamas varžovo ko-
mandos laisvu metimu (13:1a-b; tačiau žiūrėti Pa-
aiškinimas Nr. 7).
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apranga

4:7 Vienos komandos visi aikštės žaidėjai turi vilkėti vie-
nodą sportinę aprangą. Abiejų komandų spalvų ir di-
zaino deriniai turi aiškiai skirtis viena nuo kitos. Var-
tininko funkcijas atliekantis žaidėjas turi vilkėti skir-
tingą nuo abiejų komandų aikštės žaidėjų ir varžovo 
komandos vartininko(ų) spalvos aprangą (17:3).

4:8 Žaidėjai privalo turėti ant nugaros ne mažesnius 
kaip 20 cm ir ant krūtinės ne mažesnius kaip 10 cm 
aukščio skaitmenis. Numeracija privalo būti nuo 
1 iki 99. Žaidėjai, kurie keičiasi aikštės žaidėjų ir 
vartininko pozicijomis, privalo naudotis tais pačiais 
numeriais.

 Numerių spalva turi aiškiai skirtis nuo sportinės ap-
rangos spalvos ir dizaino.

4:9 Žaidėjai turi avėti sportbačius.
 Neleidžiama žaisti su daiktais, kurie gali sužeisti 

žaidėjus. Tai, pavyzdžiui, galvos ir veido apsau-
ginės priemonės, apyrankės, rankiniai laikrodžiai, 
žiedai, matomi pervėrimai, grandinėlės, karoliai 
arba auskarai, nepririšti be tvirtų rėmelių akiniai, 
taip pat kiti daiktai, galintys kelti pavojų (17:3).

 Žaidėjams, nesilaikantiems šių reikalavimų, nelei-
džiama žaisti, kol nebus pašalinti minėti draudimai.

 Nedideli žiedai, maži auskarai ir matomi vėriniai 
yra leidžiami, jeigu jie yra apklijuoti lipnia juosta 
ir daugiau nepavojingi žaidėjams. Galima naudoti 
galvos/plaukų ir kapitono raiščius, jeigu jie paga-
mintas iš minkštos, elastinės medžiagos.

Žaidėjo traumos

4:10 Jeigu žaidėjas kraujuoja arba jei jo kūnas ar ap-
ranga yra sukruvinti, šis žaidėjas, prisilaikydamas 
keitimo taisyklių, privalo nedelsiant palikti žaidi-
mo aikštę, kad būtų sustabdytas kraujavimas, su-
tvarstyta žaizda, nuo kūno ir aprangos pašalintas 
kraujas. Tik visa tai atlikus, žaidėjas turi teisę vėl 
grįžti į aikštę.

 Jeigu žaidėjas nevykdo teisėjų nurodymų, atitin-
kančių minėtus reikalavimus, jo elgesys laikomas 
nesportišku. (8:7, 16:1b ir 16:3d).

4:11 Žaidėjo sužeidimo atveju teisėjai gali duoti leidimą 
(rankų gestais Nr. 15 ir 16) dviems jo komandos 
asmenims, kurie turi teisę dalyvauti rungtynėse, 
įeiti į žaidimo aikštę time-out metu, kad būtų su-
teikta pagalba sužeistam žaidėjui.

 Jeigu į aikštę įeina papildomai kiti asmenys po 
dviejų jau įėjusių asmenų, jie turi būti baudžiami 
kaip už neteisėtą įėjimą, žaidėjų atveju pagal Tai-
syklę 4:6 ir 16:3a, ir komandos oficialių asmenų 
atveju pagal Taisyklę 4:2, 16:1b, 16:3d ir 16:6c. 
Asmuo, kuris gavo leidimą įeiti į aikštelę pagal 
Taisyklę 4:11, 1 paragrafą, bet vietoje pagalbos 
sužeistam žaidėjui, duoda instrukcijas žaidėjams, 
prisiartina prie varžovų ar teisėjų ir t.t., turi būti 
atitinkamai nubaustas kaip už nesportišką elgesį 
(16:1b, 16:3d ir 16:6c).
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Taisyklė 5  � Vartininkas

Vartininkui yra leidžiama:
5:1 ginantis vartų aikštelėje, liesti kamuolį bet kuria 

kūno dalimi;
5:2 nevaržomam judėti su kamuoliu vartų aikštelėje, 

neprisilaikant apribojimų, numatytų aikštės žaidė-
jams (7:2-4, 7:7), tačiau vartininkui neleidžiama 
vilkinti vartininko metimo nuo vartų (6:4-5, 12:2 ir 
15:5b);

5:3 išeiti iš vartų aikštelės be kamuolio ir žaisti visame 
žaidimo plote. Šiuo atveju jam galioja tos pačios 
taisyklės kaip ir aikštės žaidėjams (išskyrus situa-
ciją apibūdintą Taisyklės 8:5 Komentaro 2 paragra-
fu);

 Pripažįstama, kad vartininkas yra išėjęs iš vartų 
aikštelės, kai jis bet kuria kūno dalimi liečia grindis 
už vartų aikštelės linijos;

5:4 išeiti iš vartų aikštelės be kamuolio ir tęsti juo žai-
dimą visoje aikštėje.

Vartininkui yra neleidžiama:
5:5 ginantis kelti grėsmę varžovui (8:3, 8:5, 8:5 Ko-

mentaras, 13:1b);
5:6 išeiti iš vartų aikštelės kontroliuojant kamuolį; tai 

veda prie laisvo metimo (pagal 6:1, 13:1a ir 15:7, 3 
paragrafą), jeigu teisėjai buvo sušvilpę dėl vartininko 
metimo atlikimo; priešingu atveju vartininko metimas 

tiesiog turi būti pakartotas (15:7, 2 paragrafas); tačiau 
žiūrėti pranašumo aiškinimą 15:7, jeigu vartininkas 
peržengė liniją su kamuoliu rankoje, bet prieš tai jis 
kamuolį buvo išleidęs už vartų aikštelės linijos;

5:7 liesti kamuolį, kuris yra ar ridenasi grindimis už 
vartų aikštelės, tol kol vartininkas yra vartų aikšte-
lėje ( 6:1,13:1a);

5:8 įnešti į vartų aikštelę už jos ribų gulintį ar riedantį 
kamuolį (6:1,13:1a);

5:9 iš žaidimo ploto grįžti į vartų aikštelę su kamuoliu 
(6;1, 13:1a);

5:10 liesti pėda ar kojos dalimi žemiau kelio kamuolį, 
kuris juda žaidimo aikštės kryptimi (13:1a);

5:11 atliekant 7 metrų metimą, peržengti vartininko apri-
bojimo liniją (4 metrų liniją) arba jos tęsinį iš abie-
jų pusių iki tol, kol kamuolys nepaliko priešininko 
rankos, kuris atlieka 7 metrų metimą (14:9).

Komentaras:
Kol vartininko viena koja yra ant grindų prieš apribo-

jamą liniją arba jis yra ją užmynęs (4 metrų liniją), tol jam 
leidžiama antrąja koja arba kuria nors kita kūno dalimi ju-
dinti ore viršum jos.

Taisyklė 6  � Vartų aikštelė
6:1 Vartų aikštelėje gali būti tik vartininkas (tačiau 

žiūrėti 6:3). Į vartų aikštelę (įskaitoma ir aikštelės 
linija) įžengimas yra laikomas, kai aikštės žaidėjas 
paliečia vartų aikštelę kuria nors kūno dalimi.
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6:2 Už aikštės žaidėjo įžengimą į vartų aikštelės plotą 
skiriama:
a) vartininko metimas, jeigu puolančios komandos 

aikštės žaidėjas įžengia į vartų aikštelės plotą su 
kamuoliu arba be jo įgydamas pranašumą (12:1);

b) laisvas metimas, jeigu besiginančios komandos 
žaidėjas įžengia į vartų aikštelės plotą ir tuo įgy-
ja pranašumą, tačiau be aiškios galimybės su-
trukdyti varžovui pasiekti įvartį (13:1b; taip pat 
žiūrėti 8:7f);

c) 7 metrų metimas, jeigu gynėjas įžengia į vartų 
aikštelės plotą ir tai padarydamas jis sužlugdo 
aiškią galimybę pasiekti įvartį (14:1a). Pagal šią 
taisyklę, “įėjimas į vartų aikštelę“ nereiškia, kad 
tik paliečiama vartų aikštelės linija, bet tai yra 
aiškus įėjimas į vartų aikštelės plotą.

6:3 Už įžengimą į vartų aikštelės plotą nebaudžiama:
a) jeigu žaidėjas, po kamuolio valdymo, įžengia į 

vartų aikštelės plotą ir būna joje tol, kol tai nepa-
daro žalos varžovui;

b) jeigu žaidėjas įžengia į vartų aikštelės plotą, bet 
tuo neįgyja jokio pranašumo;

6:4 Kamuolys laikomas esąs „ne žaidime”, jeigu var-
tininkas, būdamas vartų aikštelėje kontroliuoja ka-
muolį (12:1). Šiuo atveju kamuolys privalo būti vėl 
grąžinamas į žaidimą vartininko metimu (12:2).

6:5 Kamuolys pasilieka žaidime kol jis rieda grindimis 
vartų aikštelės plote. Jis yra vartininko komandos 
kontrolėje ir tik vartininkas gali jį liesti. Vartininkas 
gali jį pakelti kuomet jis yra ne žaidime ir tada įves-

ti atgal į žaidimą remiantis Taisykle 6:4 ir 12:1-2 
(tačiau žiūrėti 6:7b). Tai veda prie laisvo metimo 
(13:1a) jeigu kamuolys yra paliečiamos vartininko 
komandos draugų kuomet jis rieda (tačiau žiūrėti 
14:1a sąsajoje su Paaiškinimu 6c) ir žaidimas yra 
tęsiamas vartininko metimu (12:1 (III) jeigu jis yra 
paliestas varžovo.

 Kamuolys yra ne žaidime kiek ilgai jis guli ant grin-
dų vartų aikštelės plote (12:1 (II). Jis yra vartininko 
komandos kontrolėje ir tik vartininkas gali jį liesti. 
Vartininkas privalo jį įvesti atgal į žaidimą remian-
tis Taisyklėmis 6:4 ir 12:2 (tačiau žiūrėti 6:7b). Iš-
lieka vartininko metimas jeigu kamuolys yra palies-
tas bet kurio žaidėjo iš bet kurios komandos (12:1 2 
paragrafas, 13:3).

 Yra leidžiama liesti kamuolį kuomet jis yra ore virš 
vartų aikštelės ploto tiek ilgai kiek tai remiasi Tai-
syklėmis 7:1 ir 7:8. 

6:6 Žaidimas turi tęstis (per vartininko metimą remiantis 
6:4-5) jeigu besiginančios komandos žaidėjas besi-
gindamas paliečia kamuolį ir jį sugauna vartininkas 
arba jis pasilieka gulėti vartų aikštelės plote.

6:7 Jeigu žaidėjas žaidžia kamuoliu savo vartų aikštelės 
plote, tuomet sprendimai turi būti sekantys:
a) įvartis, jeigu kamuolys patenka į vartus;
b) laisvas metimas jeigu kamuolys lieka gulėti var-

tų aikštelės plote arba jeigu vartininkas liečia ka-
muolį, bet jis nepatenka į vartus (13:1a-b);

c) šoninis metimas, jeigu kamuolys išeina už gali-
nės vartų linijos (11:1); 
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d)  tęsti žaidimą, jeigu kamuolys perduodamas per 
vartų aikštelės plotą atgal į žaidimą be vartininko 
prisilietimo.

6:8 Iš vartų aikštelės ploto į žaidimo lauką grįžusiu ka-
muoliu žaidžiama toliau.

Taisyklė 7  � Žaidimas su kamuoliu.  
pasyvus žaidimas

Žaidimas su kamuoliu

 Yra leidžiama:
7:1 Kamuolį mesti, gaudyti, stabdyti, stumti arba smū-

giuoti naudojant rankas (atviras ar sugniaužtas), 
rankomis, galva, liemeniu, šlaunimis ir keliais.

7:2 Laikyti kamuolį ne ilgiau kaip 3 sek., taip pat ir 
tada, kai jis yra ant grindų (13:1a)

7:3 Su kamuoliu žengti ne daugiau kaip 3 žingsnius 
(13:1a); žingsnis laikomas žengtu kai:
a) žaidėjas, stovintis ant grindų abejomis kojomis, 

pakelia vieną koją ir vėl ją nuleidžia arba vieną 
koją iš vietos patraukia į kitą; 

b) žaidėjas liečia grindis tik viena koja, sugauna ka-
muolį ir tada paliečia grindis kita koja;

c) žaidėjas po šuolio paliečia grindis tik viena koja 
ir tada ta pačia koja atlieka šuoliuką ar paliečia 
grindis kita koja;

d) žaidėjas po šuolio paliečia grindis iškart abiem 

kojomis ir tada pakelia vieną koją ir vėl ją nulei-
džia arba vieną koją iš vietos patraukia į kitą; 

Komentaras:
Tai yra atitikimas taisyklėms, jeigu žaidėjas su kamuo-

liu nukrenta ant grindų, slysta ir tada atsikelia, ir žaidžia 
kamuoliu. Tai yra toks pat atvejis, jeigu žaidėjas neria dėl 
kamuolio, apvaldo jį ir atsikėlęs žaidžia juo.

7:4 Kuomet stovima ar bėgama:
a) sumušti kamuolį ir vėl jį pagauti viena arba 

abiem rankomis;
b) pakartotinai sumušti kamuolį viena ranka (dri-

blingas) ir tada vėl jį pagauti arba pakelti viena 
arba abiem rankomis;

c) viena ranka ridenti pakartotinai kamuolį grindi-
mis ir tada vėl jį pagauti arba pakelti viena arba 
abiem rankomis.

 Po to kai kamuolys yra sugautas viena ar abiem ran-
komis, juo privaloma sužaisti per 3 sekundes arba 
nepadaryti daugiau negu 3 žingsnius (13:1a).

 Kamuolio sumušimas ar driblingas laikomas pradė-
tu kuomet žaidėjas paliečia kamuolį bet kuria nors 
kūno dalimi ir jis juda grindų link.

 Po to, kai kamuolys paliečia kitą žaidėją arba var-
tus, žaidėjui yra leidžiama sumušti kamuolį arba vėl 
jį pagauti (tačiau žiūrėti 14:6).

7:5 Perimti kamuolį iš vienos rankos į kitą.
7:6 Žaisti kamuoliu klūpant, sėdint ar gulint ant grin-

dų; tai reiškia, kad yra leidžiama atlikti metimą 
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(pavyzdžiui laisvą metimą) iš tokios padėties jeigu 
tai atitinka Taisyklės 15:1 reikalavimus, įtraukiant 
sąlygą, kad viena kojos dalis yra pastoviai kontakte 
su grindimis.

 Yra neleidžiama:
7:7 Po kamuolio, kuris buvo valdomas, liesti dau-

giau kaip vieną kartą, kol šis tuo tarpu nepalietė 
grindų, kito žaidėjo ar vartų (13:1a), tačiau, nėra 
baudžiama jeigu jis paliečiamas daugiau negu 
vieną kartą kai žaidėjas “nesugraibo“ kamuolio, 
t.y. praranda jį valdyti kada bando sugauti arba jį 
sustabdyti;

7:8 Liesti kamuolį pėda arba koja žemiau kelio, išsky-
rus kada kamuolys buvo mestas priešininko žaidėjo 
(13:1a-b; tačiau žiūrėti 8:7e).

7: 9 Žaidimas yra tęsiamas jeigu kamuolys liečia teisėją 
esantį aikštėje.

7:10 Jeigu žaidėjas, kontroliuojantis kamuolį, viena ar 
abiem kojomis išeina už aikštės ribų (kuomet ka-
muolys vis dar yra aikštėje), pavyzdžiui, norėdamas 
apeiti gynėją, tokiu atveju skiriamas laisvas meti-
mas varžovų komandos naudai (13:1a).

 Jeigu kamuolį kontroliuojančios komandos žaidė-
jas be kamuolio palieka aikštę, teisėjai turi jį įpa-
reigoti grįžti atgal į aikštę. Jeigu jis to nedaro arba 
tokį veiksmą kartoja, be išankstinio įspėjimo yra 
skiriamas laisvas metimas varžovų komandos nau-
dai (13:1a). Toks elgesys remiantis Taisyklėmis 8 ir 
16 nėra personaliai baudžiamas.

pasyvus žaidimas

7:11 Komandai neleidžiama laikyti kontroliuojamą 
kamuolį, akivaizdžiai nebandant atakuoti arba 
mesti į vartus. Taip pat neleidžiama vilkinti kar-
tojant pradedamojo, laisvojo, šoninio metimų ar 
vartininko metimo savo komandos nariui (žiūrėti 
Paaiškinimą Nr. 4). Visa tai laikoma pasyviu žai-
dimu ir už tai, kad nepasireikštų pasyvių veiksmų 
tendencija, prieš komandą, kontroliuojančią ka-
muolį yra skiriamas laisvas metimas (13:1a).

 Laisvas metimas atliekamas nuo tos vietos, kur 
kamuolys buvo sustabdymo metu.

7:12 Jeigu pastebima pasyvaus žaidimo tendencija, tai 
parodomas įspėjamasis signalas (rankos gestas 
Nr. 17). Tuo pačiu komandai, kontroliuojančiai 
kamuolį, suteikiama galimybė pakeisti atakos 
būdą ir išvengti prarasti atakos poziciją. Jeigu 
po įspėjamojo gesto atakuojantieji veiksmai ne-
pasikeitė arba nėra metama į vartus, skiriamas 
laisvas metimas varžovo naudai (žiūrėti Paaiški-
nimą Nr. 4)

 Teisėjai neabejotinose situacijose gali skirti lais-
vą metimą prieš komandą valdančią kamuolį be 
jokio įspėjamojo signalo, t.y. kada žaidėjas sąmo-
ningai vengia išnaudoti aiškią galimybę pasiekti 
įvartį. 
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Taisyklė 8 �  Taisyklių pažeidimai ir  
nesportiškas elgesys

leidžiami veiksmai
8:1	 Leidžiama:

a) atvira ranka išmušti kamuolį iš varžovo žaidėjo 
rankos;

b) naudoti sulenktas per alkūnes rankas kontaktui 
su varžovu, tikslu kontroliuoti jo judėjimą;

c) naudoti savo liemenį statant užtvarą varžovui 
kovoje dėl pozicijos.

 
Komentaras:
Užtvara suprantama kaip varžovo veiksmų apribojimas 

atviroje erdvėje. Užtvaros statymas, išlaikymas ir išsilaisvi-
nimas iš jos iš principo turi būti pasyvus varžovo atžvilgiu 
(tačiau žiūrėti 8:2b).

 Taisyklių pažeidimai, kurie paprastai neveda 
prie personalinės nuobaudos (tačiau atsižvelgti 
į sprendimų priėmimo kriterijus 8:3 a-d)

8:2 Neleidžiama:
a) išplėšti arba išmušti kamuolį iš varžovo žaidėjo 

rankų;
b) stabdyti varžovą plaštakomis, rankomis, kojomis 

arba panaudojant bet kurią kūno dalį jį nustu-
miant ar išstumiant; tai apima ir pavojingą alkū-
nių naudojimą, tiek startinėje pozicijoje, tiek ir 
judant;

c) laikyti varžovą (kūną ar jo sportinę aprangą) net-
gi jeigu jis ir toliau gali tęsti žaidimą;

d) užbėgti ar užšokti ant varžovo.
 Taisyklių pažeidimai, kurie baudžiami personaline 

nuobauda pagal Taisykles 8:3-6
8:3 Taisyklių pažeidimai, kai veiksmai daugiausia ar 

išimtinai yra nukreipti į varžovo kūną, privalomi 
bausti personaline nuobauda. Tai reiškia, kad ski-
riant laisvą metimą ar 7 metrų baudinį, jau papildo-
mai už taisyklių pažeidimą privaloma skirti progre-
syvinę nuobaudą, pradžioje įspėjimas (16:1), vėliau 
2 minučių pašalinimai (16:3b) ir diskvalifikacija 
(16:6d).

 Dėl sunkesnių taisyklių pažeidimų yra 3 tolimes-
ni nuobaudų skyrimo lygmenys pagal sekančius 
sprendimų priėmimo kriterijus:

Taisyklių pažeidimai, kurie turi būti baudžiami • 
tiesiogiai skiriant 2 minučių pašalinimą (8:4);
Taisyklių pažeidimai, kurie turi būti baudžiami • 
diskvalifikacija (8:5);
Taisyklių pažeidimai, kurie turi būti baudžiami • 
diskvalifikacija ir kur rašytinis raportas yra bū-
tinas.

 
 Sprendimų priėmimo kriterijai:
 Dėl sprendimo, kurios personalinės nuobaudos yra 

atitinkamai skiriamos dėl konkrečių taisyklių pažei-
dimų, yra pritaikomi sekantys sprendimų priėmimo 
kriterijai; šie kriterijai turi būti naudojami deriniuo-
se atitinkančiuose kiekvieną situaciją:



32 33

a) Žaidėjo, kuris įvykdo taisyklių pažeidimą, padė-
tis (padėtis iš priekio, iš šono ar iš nugaros);

b) kūno	 dalis į kurią yra nukreiptas neteisėtas 
veiksmas (liemuo, metančioji ranka, kojos, gal-
va/gerklė/kaklas);

c) neteisėto veiksmo	dinamika (neteisėto kontak-
to stiprumas į kūną ir/ar taisyklės pažeidžiamos 
varžovui esant pilname judėjime);

d) neteisėto veiksmo	efektas:
poveikis į kūną ir kamuolio kontrolę• 
judėjimo galimybės sumažinimas ar sutrukdy-• 
mas
trukdymas tęsti žaidimą• 

 Sprendimo priėmimas dėl taisyklių pažeidimo kon-
krečiai priklauso nuo tiesiogiai susijusios situacijos 
(t.y. metimo veiksmas, bėgimas į laisvą vietą, situa-
cijos susijusios su dideliu bėgimo greičiu).

 
 Taisyklių pažeidimai, kurie suteikia teisę 

tiesiogiai skirti 2 minučių pašalinimą
8:4 Neabejotini taisyklių pažeidimai kada tiesioginė 2 

minučių nuobauda skiriama nepaisant to ar žaidėjas 
buvo anksčiau įspėtas.

 Tai specialiai pritaikoma tokiems taisyklių pažeidi-
mams, kuomet prasižengdamas žaidėjas ignoruoja 
pavojaus grėsmę varžovui (taip pat žiūrėti 8:5 ir 
8:6);

 Pavyzdžiui, turint omenyje sprendimo priėmimo 
kriterijus pagal 8:3 punktą, tokie taisyklių pažeidi-
mai galėtų būti:

a) prasižengimai įvykdyti su didele jėga arba prieš 
greitai bėgantį varžovą;

b) ilgas varžovo laikymas arba jo pargriovimas;
c) veiksmai nukreipti į galvą, gerklę ar kaklą;
d) stiprus smūgis į liemenį ar metančiąją ranką;
e) bandymai, po kurių varžovas praranda pusiaus-

vyrą (t.y. kojos/pėdos pagriebimai, kada varžo-
vas yra šuolyje; tačiau žiūrėti 8:5a);

f) įsirėžimai ar užšokimai dideliu greičiu į varžo-
vą.

 
 Taisyklių pažeidimai, kurie suteikia teisę 

tiesioginei diskvalifikacijai
8:5 Žaidėjas, kuris savo veiksmais kelia pavojų varžo-

vo sveikatai, turi būti diskvalifikuojamas (16:6a). 
Ypatingas pavojus varžovo sveikatai, atsirandantis 
dėl veiksmo panaudojant didelę jėgą ar dėl to fakto, 
kad varžovas yra visiškai nepasiruošęs prieš netei-
sėtą veiksmą ir negali nuo jo apsisaugoti (žiūrėti 
Taisyklių 8:5 Komentarą).

 Papildomai prie kriterijų 8:3 ir 8:4 taip pat yra pri-
taikomi sekantys sprendimo priėmimo kriterijai:
a) realus kūno kontrolės praradimas, kada yra bė-

gama, pašokama ar kamuolio metimo veiksmo 
metu;

b) ypatingai agresyvus veiksmas prieš varžovo 
kūno dalį, ypač veidą, gerklę ar kaklą; (kontakto 
į kūną stiprumas);

c) prasižengusio žaidėjo piktavališka elgsena/poza 
atlikus taisyklių pažeidimą.
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Komentaras:
Taip pat net labai nežymiai veiksmuose panaudota fizinė 

jėga, gali būti labai pavojinga ir sukelti sunkias traumas, 
jeigu neteisėti veiksmai yra įvykdyti tuo momentu kuomet 
žaidėjas bėga ar yra pašokęs ore ir dėl to jis yra bejėgis 
apsisaugoti. Šio tipo situacijose kada yra pavojus varžovui, 
nors ir nėra stipraus kontakto į kūną, bet tai yra pagrindas 
sprendimui skirti diskvalifikaciją.

 Tai pritaikoma ir tokiose situacijose kada vartinin-
kas palieka vartų aikštelę su tikslu perimti perdavi-
mą skirtą varžovui. Čia vartininkas yra visapusiškai 
atsakingas, jog savo veiksmais nesukels pavojaus 
varžovo sveikatai.

 Jis turi būti diskvalifikuojamas jeigu jis:
a) įgyja kamuolį, tačiau toks jo judėjimas turi įta-

kos susidūrime su varžovu;
b) negali pasiekti ar kontroliuoti kamuolio, tačiau 

tai turi įtakos susidūrime su varžovu.
 Jeigu teisėjai yra įsitikinę vienoje iš šių situacijų, 

kad be neteisėto vartininko veiksmo, varžovas ga-
lėjo pajėgti pasiekti kamuolį, tada turi būti paskirtas 
7 metrų baudinys.

 Diskvalifikacija dėl ypatingai nepaisančių, 
ypač pavojingų, sąmoningų ar piktavališkų 
veiksmų (su rašytiniu raportu)

8:6 Jeigu teisėjai nustato ypač neatsargų, ypatingai 
pavojingą, sąmoningą ar piktavališką veiksmą, po 
rungtynių jie privalo pateikti rašytinį raportą, tam, 

kad atsakingos institucijos, užimančios tam tikrą 
poziciją, priimtų veiksmus dėl tolimesnių sankcijų 
priėmimo.

 Požymiai ir charakteristikos, kurios turėtų atitikti 
sprendimo priėmimo kriterijus papildomai yra Tai-
syklių punkte 8:5:
a) ypač neatsargus ar ypatingai pavojingas veiksmas;
b) sąmoningas ar piktavališkas veiksmas, kuris jo-

kiu būdu nėra susijęs su žaidimo situacija.

Komentaras:
Kada taisyklių pažeidimas pagal Taisyklių punktus 8:5 

ar 8:6 yra įvykdytas paskutinėje žaidimo minutėje su tikslu 
neleisti pasiekti įvartį, tada toks veiksmas turėtų būti trak-
tuojamas kaip “ypatingai nesportiškas elgesys“ ir pagal 
Taisyklių punktą 8:10d privaloma nubausti atitinkamai.

 Nesportiškas elgesys, kuris baudžiamas 
personaline nuobaudą pagal Taisykles 8:7-10

 Kai nesportiškas elgesys yra susijęs su bet kokiomis 
žodinėmis ar ne žodinėmis išraiškomis, kurios neside-
rina su tikra sportinio kilnumo dvasia. Tai pritaikoma 
tiek žaidėjams, tiek komandų oficialiems asmenims 
žaidimo aikštelėje ir už jos ribų. Nuobaudų skyrimas 
dėl nesportiško, grubaus ir ypatingai nesportiško el-
gesio, yra pateikiamas 4 veiksmų lygmenyse:

Veiksmai kurie turi būti baudžiami progresyviai • 
(8:7);
Veiksmai kurie turi būti tiesiogiai baudžiami 2 • 
minučių pašalinimu (8:8);
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Veiksmai kurie turi būti baudžiami diskvalifikuo-• 
jant (8:9);
Veiksmai kurie turi būti baudžiami diskvalifikuo-• 
jant ir rašytiniu raportu (8:10).

 
 nesportiškas elgesys, kuris suteikia teisę 

progresyvinei nuobaudai
8:7 Nesportiško elgesio veiksmai, kurie yra įtraukti a-f 

pavyzdžiuose žemiau, turi būti baudžiami progre-
syviai pradedant įspėjimu (16:1b):
a) protestai prieš teisėjų sprendimus ar žodiniai ir 

nežodiniai veiksmai, skirti priimti sau palankų 
teisėjo sprendimą;

b) įžeidžiantys varžovą ar komandos draugą žodžiai 
ar gestai, ar šaukimas ant varžovo, skirti sukelti 
susierzinimą;

c) oficialaus metimo varžovams atlikimo sutrukdy-
mas, nesilaikant 3 metrų distancijos ar kiti meto-
dai;

d) bandymai per “teatrą“ suklaidinti teisėjus dėl 
varžovų veiksmų ar padidinti veiksmo povei-
kį su tikslu išprovokuoti time-out, ar nepelnytą 
nuobaudą varžovui;

e) aktyvus metimo ar perdavimo blokavimas nau-
dojant koją žemiau kelio; natūralūs refleksiniai 
judesiai, t.y. judančios kojos kartu, neturi būti 
baudžiami (taip pat žiūrėti Taisyklę 7:8);

f) pakartotiniai įėjimai į vartų aikštelę dėl taktinių 
priežasčių.

 Nesportiškas elgesys už kurį tiesiogiai 
skiriamas 2 minučių pašalinimas

8:8 Neabejotini nesportiško elgesio veiksmai, savo 
pobūdžiu atrodantys daugiau kaip grubūs, yra bau-
džiami betarpišku 2 minučių pašalinimu nepriklau-
somai nuo to žaidėjas ar oficialūs asmenys anksčiau 
buvo gavę įspėjimą. Tai apima:
a) triukšmingi protestai su aktyviais gestais ar pro-

vokuojantis elgesys;
b) kada žaidėjas, esantis su kamuoliu, po sprendi-

mo prieš jo komandą ne iš karto varžovui sudaro 
galimybę apvaldyti kamuolį jį numesdamas ar 
padėdamas ant grindų;

c) priėjimui prie kamuolio, patekusio į keitimo 
zoną, blokavimas.

 Grubus nesportiškas elgesys už kurį yra 
diskvalifikuojama

8:9 Neabejotinos nesportiško elgesio formos yra tokios 
rimtos, kad jos sudaro pagrindą diskvalifikacijai. 
Yra sekantys tokio elgesio pavyzdžiai:
a) kamuolio demonstratyvus numetimas į šalį po 

teisėjų sprendimo;
b) vartininko demonstratyvus elgesys parodantis, 

kad jis nesistengia atremti 7 metrų metimo;
c) tyčinis kamuolio metimas į varžovą sustabdyto 

žaidimo metu; jeigu tai atlikta su didele jėga ir iš 
nedidelio atstumo, tai daugiau traktuojama kaip 
“ypatingai piktavališkas veiksmas“ pagal taisy-
klę 8:6 aukščiau;
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d) kada, 7 metrų atlikimo metu, metantysis pataiko 
vartininkui į galvą, jeigu vartininkas galva neat-
liko judesio kamuolio judėjimo kryptimi;

e) kada, laisvo metimo atlikimo metu, metikas pa-
taiko gynėjui į galvą, jeigu gynėjas galva neatli-
ko judesio kamuolio judėjimo kryptimi;

f) veiksmai siekiant atsirevanšuoti po varžovo 
įvykdytos pražangos.

Komentaras:
7 metrų ar laisvo metimo atlikimo metu, metantysis yra 

atsakingas, kad nesukeltų pavojaus vartininkui ar gynėjui.
 
 diskvalifikacija dėl ypatingai nesportiško 

elgesio (turi būti rašytinis raportas)
8:10 Jeigu teisėjai veiksmą traktuoja kaip ypatingai ne-

sportišką elgesį, tai po rungtynių jie privalo pateikti 
rašytinį raportą tam, kad atsakingos institucijos, už-
imančios tam tikrą poziciją, priimtų veiksmus dėl 
tolimesnių sankcijų priėmimo.

 Sekantys veiksmai gali būti kaip pavyzdžiai:
a) įžeidžiamasis elgesys nukreiptas į kitą asmenį, 

t.y. teisėją, laikininką/sekretorių, rungtynių ins-
pektorių, oficialų komandos atstovą, žaidėją, 
žiūrovą; veiksmai gali būti žodinio ar ne žodinio 
pobūdžio (t.y. veido mimika, gestai, kūno kalba 
ar fizinis kontaktas);

b) (I) oficialaus komandos atstovo įsikišimas į žai-
dimą, žaidimo aikštelėje ar nuo keitimosi zonos 
ar

  (II) žaidėjas sužlugdo aiškią galimybę pasiekti 
įvartį, neteisėtai įeinant į aikštelę (Taisyklė 4:6) 
ar iš keitimo zonos;

a) jeigu paskutinės žaidimo minutės metu kamuo-
lys yra ne žaidime ir žaidėjas ar komandos ofi-
cialus asmuo sutrukdo ar sulaiko varžovo meti-
mo atlikimą su tikslu sutrukdyti jiems galimybę 
atlikti metimą į vartus, ar įgyti aiškią galimybę 
pasiekti įvartį ir tai pritaikoma visiems įsikišimo 
būdams (t.y. ribotam fiziniam veiksmui, perdavi-
mo perėmimas, sutrukdymas kamuolio įgijimui, 
kamuolio neatidavimas);

b) jeigu paskutinės žaidimo minutės metu kamuolys 
yra žaidime ir varžovas pagal taisykles 8:5 ar 8:6 
sužlugdo veiksmą, su tikslu sutrukdyti komandai 
esančiai su kamuoliu atlikti metimą į vartus ar 
įgyti aiškią galimybę pasiekti įvartį; tai ne tik turi 
būti baudžiama diskvalifikacija pagal taisykles 
8:5 ar 8:6; rašytinis raportas yra privalomas.

Taisyklė 9  � Įvartis
9:1 Įvartis įskaitomas, kai kamuolys visiškai perkerta var-

tų liniją (žiūrėti diagramą 4), o kamuolį metęs žaidėjas 
arba jo partneriai prieš tai ar metimo metu nepažeidė 
taisyklių. Vartų teisėjas dviems trumpais švilpukais ir 
rankos gestu Nr. 12 parodo, kad įvartis įskaitytas.

 Įvartis įskaitomas, jeigu metant kamuolį, taisykles 
pažeidžia besiginančios komandos žaidėjas, o ka-
muolys patenka į vartus.
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 Įvartis neįskaitomas, jeigu teisėjas, laikininkas arba 
rungtynių inspektorius nutraukia žaidimą anksčiau, 
negu kamuolys visiškai perkerta vartų liniją.

 Įvartis turi būti įskaitomas varžovui, jeigu žaidėjas 
įmeta kamuolį į savo vartus, išskyrus situaciją, kada 
vartininkas atlieka vartininko metimą (12:2, 2 para-
grafas).

Komentaras:
 Įvartis privalo būti įskaitytas, jeigu kamuoliui pa-

tekti į vartus sutrukdo su žaidimu nesusiję daiktai ar dalyvis 
(žiūrovai ir t.t.) ir teisėjai būna įsitikinę, jog priešingu atve-
ju kamuolys būtų patekę į vartus.

9:2 Jeigu teisėjai įskaitė įvartį ir davė signalą tęsti žai-
dimą pradedamu metimu, įvarčio anuliuoti nebega-
lima. (tačiau žiūrėti Taisyklės 2:9 Komentarą).

 Jeigu, pasiekus įvarti, duodamas baigiamasis si-
gnalas, kad kėlinio ar rungtynių laikas pasibaigė, 
teisėjai, nevykdydami pradedamo metimo, privalo 
aiškiai parodyti, jog įvartis yra įskaitytas.

Komentaras:
Teisėjų įskaitytas įvartis turi būti nedelsiant parodomas 

švieslentėje.

9:3 Komanda, įmetusi daugiau įvarčių negu varžovai, 
yra nugalėtoja. Rungtynės baigiasi lygiosiomis, 
jeigu abi komandos įmeta po lygiai įvarčių arba jų 
neįmeta visai (žiūrėti 2:2).

Diagrama 4: Įvartis

Įvartis

Nėra įvarčio
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Taisyklė 10 �  pradedamas metimas

10:1 Žaidimo pradžioje pradedamą metimą atlieka ko-
manda, kuri laimėjo burtus. Kita komanda turi teisę 
pasirinkti aikštės pusę. Atitinkamai, jeigu koman-
da laimėjusi burtus, pasirenka aikštės pusę, tuomet 
kita komanda įgyja teisę atlikti pradedamą metimą.

 Prieš prasidedant antram kėliniui, komandos kei-
čiasi aikštės pusėmis. Pradedamą metimą atlieka ta 
komanda, kuri jo neatliko rungtynių pradžioje.

 Jeigu skiriamas papildomas laikas, kiekvienu 
atveju burtai metami iš naujo, prisilaikant visų 
Taisyklės10:1 nurodymų.

10:2 Po kiekvieno įvarčio žaidimas tęsiamas pradedamu 
metimu, kurį atlieka komanda, į kurios vartus buvo 
įmestas įvartis (tačiau žiūrėti 9:2 2 paragrafą).

10:3 Pradedamas metimas atliekamas po švilpuko per 
tris sekundes iš žaidimo aikštės vidurio (leidžiant 
nukrypti į abi puses apie 1.5 m) bet kuria kryptimi 
(13:1a, 15:7 3 paragrafas). Pradedamą metimą vyk-
dantis žaidėjas turi viena koja stovėti ant vidurio 
linijos, kita koja vidurio linijos negalima peržengti 
(15:6) ir metantysis turi likti vietoje tol, kol kamuo-
lys nepaliks metančiojo rankos (13:1a, 15:7 3 para-
grafas), (taip pat žiūrėti Paaiškinimą Nr. 5).

 Metančiojo komandos draugams yra neleidžiama 
kirsti vidurio linijos prieš švilpuko signalą (15:6).

10:4 Atliekant pradedamą metimą kiekvieno kėlinio pra-
džioje (ir galimų pratęsimų atvejais), visi žaidėjai 
privalo būti savo aikštės pusėje.

 Tačiau, atliekant pradedamą metimą po pasiekto 
įvarčio, metančiojo varžovams yra leidžiama būti 
abiejose aikštelės pusėse.

 Abejais atvejais varžovų žaidėjai negali būti arčiau 
kaip per 3 metrus nuo pradedamą metimą atliekan-
čio žaidėjo (15:4, 15:9, 8:7c).

Taisyklė 11  � Šoninis metimas
11:1 Šoninis metimas skiriamas, kada kamuolys visiškai 

perkerta šoninę liniją arba kada jis išeina už koman-
dos galinės vartų linijos, paskiausiai paliestas besi-
ginančios komandos aikštės žaidėjo.

 Jeigu kamuolys liečia lubas arba viršum žaidimo 
aikštės įtvirtintus įrenginius, taip pat yra skiriamas 
šoninis metimas.

11:2 Šoninį metimą be teisėjo švilpuko (tačiau žiūrėti 
15:5b) atlieka varžovo komanda, žaidėjas paskuti-
nis palietė kamuolį kirtusį liniją arba palietusį įren-
ginius pritvirtintus prie lubų. 

11:3 Kamuolys iš už šoninės linijos įmetamas iš tos vie-
tos, kur jis perėjo šoninę liniją, arba jei jis išėjo už 
galinės vartų linijos, nuo tos vietos, kur susikerta 
šoninė ir galinė vartų linija toje vartų pusėje. Jeigu 
kamuolys liečia lubas arba viršum žaidimo aikštės 
įtvirtintus įrenginius, šoninis metimas vykdomas 
nuo artimiausios lietimo vietos, esančios arčiausiai 
šoninės linijos, kur kamuolys palietė virš lubų įtvir-
tintus įrengimus.
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11:4 Įmetantis kamuolį žaidėjas viena koja turi tiksliai 
stovėti ant šoninės linijos iki tol, kol kamuolys ne-
paliks jo rankos. Kita koja gali būti bet kurioje vie-
toje (13:1a, 15:6, 15:7 2 ir 3 paragrafai). 

11:5 Varžovų komandos žaidėjai negali būti arčiau kaip 
3 metrai nuo atliekančio šoninį metimą žaidėjo 
(15:4, 15:9, 8:7c).

 Tačiau ši taisyklė negalioja tiems žaidėjams, kurie 
betarpiškai stovi prie savo aikštelės vartų linijos.

Taisyklė 12  � Vartininko metimas
12:1 Vartininko metimas yra skiriamas kada:
 I) kitos komandos žaidėjas įžengia į vartų aikštelę 

pažeisdamas Taisyklę (6:2a);
 II) vartininkas kontroliuoja kamuolį vartų aikštelė-

je arba kamuolys guli vartų aikštelės plote (6:4-5);
 III) kitos komandos žaidėjas liečia vartų aikštelėje 

plote besiritantį kamuolį (6:5, 1 paragrafas);
 IV) kamuolys išeina už galinės vartų linijos ir pa-

skutinis jį lietė vartininkas arba priešininkų koman-
dos žaidėjas.

 Tai reiškia, kad minėtose situacijose kamuolys nėra 
žaidime ir kad žaidimas atnaujinamas vartininko 
metimu (13:3), jeigu yra pažeidimas po paskirto 
vartininko metimo ir prieš jį atliekant.

12:2 Vartininko metimas atliekamas be teisėjo švilpuko 
(tačiau žiūrėti 15:5b) iš vartų aikštelės ploto per 
vartų aikštelės liniją.

 Vartininko metimas yra laikomas atliktu, kuomet 

vartininko mestas kamuolys pilnai kerta vartų aikš-
telės liniją.

 Kitos komandos žaidėjai gali būti prie pat vartų 
aikštelės linijos, tačiau jie negali liesti kamuolio, 
kol šis pilnai nekirto vartų aikštelės linijos (15:4, 
15:9, 8:7c).

Taisyklė 13 �  laisvas metimas
laisvo metimo skyrimas

13:1 Iš esmės teisėjai nutraukia žaidimą ir atnaujina jį 
kitos komandos laisvu metimu, kada: 
a) komanda, kontroliuojanti kamuolį, praranda jį 

dėl padarytų taisyklių pažeidimų (žiūrėti 4:2-3, 
4:5-6, 5:6-10, 6:5, 6:7b, 7:2-4, 7:7-8, 7:10, 7:11-
12, 8:2, 10:3, 11:4, 13:7, 14:4-7, 15:7 1 paragra-
fo ir 15:8);

b) priešininkų komanda padaro taisyklių pažei-
dimą, kuris valdančią kamuolį komandą veda 
prie jo praradimo (žiūrėti 4:2-3, 4:5-6, 5:5, 6:2b, 
6:7b, 7:8, 8:2).

13:2 Teisėjai turi leisti nenutrūkstamai tęsti žaidimą su-
silaikydami nuo per ankstaus žaidimo nutraukimo 
su laisvo metimo sprendimu.

 Tai reiškia, kad teisėjai, vadovaudamiesi Taisykle 
13:1a, neturi skirti laisvo metimo, jeigu besiginan-
čioji komanda valdo kamuolį iškarto po to, kai puo-
lančioji komanda pažeidžia taisykles.

 Panašiai, vadovaudamiesi Taisykle 13:1b, teisėjai 
neturi reaguoti kol nepaaiškės, kad dėl besiginančios 
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komandos padaryto taisyklių pažeidimo, puolančioji 
komanda prarado kamuolį arba negali tęsti pradėtos 
atakos.

 Jeigu yra skirtina personalinė nuobauda dėl taisy-
klių pažeidimo, tai teisėjai gali priimti sprendimą 
nedelsiant sustabdyti žaidimą, jei tai ne prives prie 
pranašumo praradimo komandai prieš kurią yra pa-
darytas pažeidimas. Priešingu atveju nuobauda turi 
būti nukeliama iki egzistuojančios situacijos pabai-
gos išaiškėjimo.

 Taisyklė 13:2 netaikoma pažeidus Taisykles 4:2-3 
arba 4:5-6, numatančias neatidėliotiną žaidimo su-
stabdymą pagal laikininko signalą.

13:3 Jeigu padarytas taisyklių pažeidimas, už kurį pa-
gal Taisyklę 13:1a-b skirtinas laisvas metimas, kai 
kamuolys nėra žaidime, tai žaidimas atnaujinamas 
metimu, kuris atitinka situaciją, kurioje žaidimas 
buvo sustabdytas.

13:4 Be situacijų, numatytų Taisyklėje 13:1a-b, laisvas 
metimas taip pat atliekamas kaip žaidimo atnauji-
nimo būdas tam tikrais atvejais, kai žaidimas su-
stabdytas (t.y., kamuolys yra žaidime) net nesant 
taisyklių pažeidimo, jeigu:
a) viena komanda žaidimo nutraukimo momentu 

kontroliavo kamuolį ir toliau jį kontroliuoja;
b) nei viena komanda nekontroliavo kamuolio, tai 

komanda, paskutinioji kontroliavusi kamuolį vėl 
įgyja jo kontrolės teisę;

13:5 Jeigu skiriamas laisvas metimas komandos nenau-
dai, kuri kontroliavo kamuolį iki teisėjo švilpuko, 

tai žaidėjas tuo momentu kontroliavęs kamuolį, 
turi jį nedelsiant paleisti arba padėti ant grindų, kad 
juo būtų galima žaisti (8:8b).

laisvo metimo atlikimas
13:6 Laisvas metimas paprastai atliekamas be teisėjo 

švilpuko (tačiau žiūrėti 15:5b) ir iš principo iš tos 
vietos kur pažeidimas įvyko. Yra sekantys šio prin-
cipo išimtys:

 Situacijose, nurodytose Taisyklių 13:4a-b, laisvas me-
timas atliekamas po švilpuko iš principo nuo tos vie-
tos, kurioje kamuolys buvo sustabdymo momentu.

 Jeigu teisėjas arba rungtynių inspektorius (IHF, 
kontinentinės/nacionalinės federacijos) sustab-
do žaidimą dėl besiginančios komandos žaidėjo 
ar oficialiojo atstovo taisyklių pažeidimo ir jiems 
pareiškiama žodinė pastaba arba jie personaliai nu-
baudžiami, tai laisvas metimas atliekamas nuo tos 
vietos, kurioje kamuolys buvo žaidimo sustabdymo 
metu, jeigu ji yra palankesnė atliekančiajai koman-
dai, negu ta, kurioje buvo padarytas pažeidimas.

 Tas pats taikoma, kai žaidimą sustabdo laikininkas 
dėl Taisyklių 4:2-3 arba 4:5-6 pažeidimo.

 Kaip nurodyta Taisyklėje 7:11, užfiksavus pasyvų 
žaidimą laisvi metimai atliekami nuo tos vietos, ku-
rioje kamuolys buvo žaidimo nutraukimo momentu.

 Nepaisant nurodytų principinių nuostatų, laisvo me-
timo niekada negalima atlikti iš savo vartų aikštelės 
arba iš varžovų komandos laisvo metimo zonos.
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 Bet kuriose situacijose, kada vietos nustatymas yra 
nustatytas vienu iš aukščiau paminėtų paragrafų 
įtraukiant vienas iš šių zonų, atlikimo vieta turi būti 
perkelta prie arčiausios vietos tiesiogiai už apribotų 
zonų.

Komentaras:
Jeigu teisinga pozicija dėl laisvo metimo yra prie besi-

ginančios komandos laisvo metimo linijos, tuomet atlikimas 
turi būti vykdomas iš esmės nuo tikslios vietos. Tačiau kuo 
toliau ši vieta yra nuo besiginančios komandos laisvo me-
timo linijos tuo, atliekant laisvą metimą, leidžiama didesnė 
paklaida nuo maksimaliai arčiausiai nutolusios vietos. Ši 
paklaida laipsniškai didėja iki 3 metrų taikomiems atvejams 
dėl laisvo metimo atlikimo iškarto už savo komandos vartų 
aikštelės zonos.

Ši paklaida tik paaiškina, bet netaikoma sekančiam pa-
žeidimui pagal Taisyklę 13:5, jeigu šis pažeidimas yra bau-
džiamas pagal Taisyklę 8:8b. Šiais atvejais, atlikimo vieta 
turi būti tiksliai nuo tos vietos kur pažeidimas buvo įvyk-
dytas.

13:7 Metančios komandos žaidėjas negali liesti laisvo 
metimo linijos ar peržengti jos, kol kamuolys ne-
paliks metančiojo rankos. Taip pat žiūrėti specialius 
Taisyklės 2:5 apribojimus.

 Teisėjai privalo koreguoti pozicijas metančios ko-
mandos žaidėjų, kurie yra tarp laisvo metimo ir var-
tų aikštelės linijų prieš metimo atlikimą, jeigu ne-
teisingos pozicijos turi įtaką žaidimui (15:3, 15:6). 

Laisvas metimas turi būti atliekamas po švilpuko 
signalo (15:5b). Tokios pačios procedūros yra taiko-
mos (Taisyklės15:7 2 paragrafas), jeigu metančios 
komandos žaidėjas įžengia į zoną laisvo metimo at-
likimo metu (prieš kamuoliui paliekant metančiojo 
ranką), jeigu metimas nebuvo atliktas po švilpuko 
signalo.

 Kai laisvas metimas atliekamas po švilpuko ir ka-
muoliui dar nepalikus metančiojo rankos, puolan-
čiosios komandos žaidėjai liečia ar peržengia laisvo 
metimo liniją, laisvas metimas turi būti skiriamas 
besiginančiai komandai (15:7 3 paragrafas, 13:1a).

13:8 Atliekant laisvą metimą, besiginančios komandos 
žaidėjai turi būti ne arčiau kaip 3 metrus nuo metan-
čiojo žaidėjo. Tačiau, kai laisvas metimas yra atlie-
kamas nuo laisvo metimo linijos, leidžiama stovėti 
prie pat vartų aikštelės linijos. Laisvo metimo at-
likimo trukdymas yra baudžiamas pagal Taisykles 
15:9 ir 8:7c.

Taisyklė 14  � 7 metrų metimas

7 metrų metimo sprendimas
14:1 7-metrų metimas skiriamas kada:

a) neteisėtai yra sužlugdoma aiški galimybė pa-
siekti įvartį bet kur aikštėje priešininkų koman-
dos žaidėjo arba oficialaus komandos asmens;

b) pasigirsta nepagrįstas signalas aiškios galimybės 
pasiekti įvartį atveju;
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c) yra sužlugdoma aiški galimybė pasiekti įvartį 
po žaidime nedalyvaujančio asmens įsikišimo, 
pavyzdžiui žiūrovo įėjimas į aikštę ar žaidėjų 
sustojimas žaisti pasigirdus švilpuko signalui 
(išskyrus kada pritaikomas 9:1 Komentaras). Ši 
taisyklė analogiškai pritaikoma “force majeure“ 
atveju, toks kaip netikėtas elektros dingimas, 
kuris būtent sustabdė žaidimą aiškios galimybės 
pasiekti įvartį atveju.

 Sąvokos “force majeure“ apibrėžimą aiškios galimy-
bės pasiekti įvartį atveju žiūrėti Paaiškinime Nr. 6.

14:2 Jeigu, pažeidus Taisyklę (14:1a), puolančios ko-
mandos žaidėjas vis dėlto visiškai kontroliuoja ka-
muolį ir kūną, tai nėra priežasties skirti 7 metrų me-
timą, jeigu vėliau žaidėjas praranda aiškią galimybę 
pasiekti įvartį.

 Visose situacijose, kada formaliai gali būti skiria-
mas 7 metrų metimas teisėjai privalo neskubėti 
priimti sprendimo, kol aiškiai neįsitikins, kad toks 
sprendimas iš tikrųjų yra pagrįstas ir būtinas. Jei-
gu situacijoje atakuojantis žaidėjas pasiekia įvartį, 
nepaisant neleistino gynėjo veiksmo, tada yra aki-
vaizdu, kad nėra pagrindo skirti 7 metrų metimo. 
Priešingai, jeigu tampa aišku, kad žaidėjas iš tikro 
prarado kamuolį ar kūno kontrolę dėl pažeidimo 
ir aiški galimybė toliau neegzistuoja, tada 7 metrų 
metimas turi būti skiriamas.

14:3 Kuomet skiriamas 7 metrų metimas, teisėjai gali 
skirti time-out, bet tik jeigu yra realus laiko vil-
kinimas, pavyzdžiui dėl vartininko ar metančiojo 

keitimo ir time-out sprendimai turėtų būti priimami 
pagal principus ir kriterijus išdėstytus Paaiškinime 
Nr. 2.

7 metrų metimo vykdymas
14:4 7 metrų metimas atliekamas per 3 sekundes po 

aikštės teisėjo švilpuko kamuolio metimu į vartus 
(13:1a, 15:7 3 paragrafas).

14:5 Atliekant 7 metrų metimą metantysis gali stovėti iki 
vieno metro už 7 metrų linijos (15:1, 15:6). Po švil-
puko metantysis negali nei liesti nei peržengti 7 me-
trų linijos, kol kamuolys nepaliks jo rankos(13:1a, 
15:7 3 paragrafas).

14:6 Atlikus 7 metrų metimą, metantysis ar jo partneris 
kamuoliu vėl gali žaisti tik tuo atveju, jeigu jis pa-
lietė varžovo žaidėją arba vartus (13:1a, 15:7 pas-
traipa 3).

14:7 Atliekant 7 metrų metimą, metančiojo partneriai turi 
būti už laisvo metimo linijos iki tol, kol kamuolys 
nepaliks žaidėjo rankos (15:3;15;6). Priešingu atve-
ju bus skirtas laisvas metimas prieš komandą, kuri 
atliko 7 metrų metimą (13:1a, 15:7 3 paragrafas).

14:8 Atliekant 7 metrų metimą, varžovo komandos žai-
dėjai turi būti už laisvo metimo linijos ir ne arčiau 
kaip 3 metrai nuo 7 metrų linijos, kol kamuolys ne-
paliks metančiojo žaidėjo rankos. Priešingu atveju 
7 metrų metimas kartojamas, jeigu kamuolys nepa-
teko į vartus, tačiau už tai nėra skiriama personalinė 
nuobauda.
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14:9 Jei vartininkas peržengia jį ribojančią liniją, t.y. 4 
metrų liniją (1:7, 5:11) anksčiau negu kamuolys pa-
lieka metančiojo ranką ir kamuolys nepatenka į var-
tus, skiriamas pakartotinis 7 metrų metimas, tačiau 
vartininkas nebaudžiamas personaline nuobauda.

14:10 Neleidžiama keisti vartininką, kai metantysis žai-
dėjas jau pasirengęs atlikti 7 metrų metimą stovi su 
kamuoliu rankose teisingoje padėtyje. Bandymas 
šioje situacijoje pakeisti vartininką turi būti bau-
džiamas kaip nesportiškas elgesys (8:7; 16:1b; ir 
16:3d).

Taisyklė 15 �  Bendri nurodymai dėl 
metimų (pradedamas metimas, Šoninis 
metimas, Vartininko metimas, laisvas 
metimas ir 7 metrų metimas)

metantysis
15:1 Prieš atliekant metimą, metantysis privalo užimti 

teisingą padėtį. Kamuolys turi būti metančiojo žai-
dėjo rankoje (15:6). 

 Išskyrus vartininko metimo atlikimą, metantysis vie-
na pėdos dalimi nepertraukiamai turi liesti grindis iki 
kamuolys nepaliks rankos. Kitą koją žaidėjas gali nuo 
grindų pakelti ir vėl ją nuleisti (taip pat žiūrėti Taisy-
klę 7:6). Metantysis privalo užimti šią padėtį, iki kol 
nebus atliktas metimas (15:7 pastraipa 2 ir 3).

15:2 Metimas yra atliktas, kai kamuolys palieka metan-
čiojo ranką (tačiau žiūrėti 12:2). Metantysis gali vėl 

kamuolį liesti tik po to, kada jį palies kiti žaidėjas 
arba jis lies vartus (15:7, 15:8). Taip pat žiūrėti toli-
mesnius apribojimus dėl situacijų pagal 14:6.

 Visi metimai gali betarpiškai baigtis įvarčiais, iš-
skyrus vartininko metimą (t.y., įmetimo kamuolio 
į savo vartus).

metančiojo partneriai
15:3 Visi žaidėjai turi užimti atitinkamam metimui nu-

matytas vietas (15:6) ir pasilikti jose, kol kamuolio 
neišmes metimą atliekantis žaidėjas, išskyrus nuro-
dymus pradedamam metimui (10:3, 2 paragrafas). 
Atliekamo metimo metu metantysis negali perduo-
ti kamuolio tiesiai partneriui į rankas, o šis negali 
liesti kamuolio, kuris yra metančiojo rankose (15:7 
2 ir 3 paragrafas).

Žaidėjai esantys gynyboje
15:4 Žaidėjai esantys gynyboje privalo pasilikti nustaty-

tose vietose, iki kol kamuolys nepaliks metančiojo 
rankos (15:9).

 Neteisingas, žaidėjų esančių gynyboje užimtos pa-
dėtys, atliekant pradedamą metimą, šoninį metimą 
arba laisvą metimą, teisėjai neprivalo koreguoti, 
jeigu tai niekuo nepakenkė puolančiajai komandai 
nedelsiant atliekančiai metimą. Jeigu tai nenaudin-
ga puolančiajai komandai, besiginančiųjų žaidėjų 
padėtys yra koreguojamos.
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Teisėjų švilpukai dėl žaidimo 
atnaujinimo

15:5 Teisėjas privalo sušvilpti dėl žaidimo atnaujinimo: 
a) visada, kai vykdomas pradedamas metimas 

(10:3) arba 7 metrų metimas (14:4);
b) šoninio metimo, vartininko metimo ar laisvo me-

timo atvejais:
atnaujinant žaidimą po time-out;• 
atnaujinant žaidimą po laisvojo metimo pagal • 
Taisyklę 13:4;
kai yra vilkinama atlikti metimą;• 
pakoregavus žaidėjų išsidėstymo padėtį;• 
po žodinės pastabos arba įspėjimo.• 

 Visose kitose situacijose teisėjas pasilieka teisę 
spręsti duoti švilpuką ar ne, kai būtina tęsti žai-
dimą.

 Iš principo teisėjai neturi švilpti kol žaidėjai ne-
užims pagal Taisyklėse 15:1, 15:3 ir15:4 nurodytų 
padėčių (tačiau žiūrėti 13:7 2 paragrafą ir 15:4 2 
paragrafą). Jeigu teisėjas švilpia neatsižvelgdamas į 
žaidėjų užimtą neteisingą padėtį, tai šie žaidėjai gali 
tęsti žaidimą.

 Teisėjui sušvilpus, metantis privalo žaisti per 3 se-
kundes.

sankcijos
15:6 Metančiajam žaidėjui arba jo partneriui prieš meti-

mą pažeidus taisykles, pavyzdžiui, užėmus neteisin-

gą padėtį arba tiesiogiai perdavus kamuolį iš rankų 
į partnerio rankas, jų veiksmai yra koreguotini (taip 
pat žiūrėti 13:7 2 paragrafą).

15:7 Metančiojo ar jo komandos draugo, atliekant me-
timus (15:1-3), pažeidimų rezultatas svarbiausiai 
priklauso nuo to ar atlikimas buvo įvykdytas su 
švilpuko signalu dėl žaidimo atnaujinimo. 

 Iš principo, bet kokie metimų pažeidimai jų vyk-
dymo metu, kuomet buvo metama be švilpuko 
signalo, turi būti pataisomi ir pakartojami po 
švilpuko signalo. Tačiau čia, pagal pranašumo 
koncepciją, analogišką Taisyklei 13:2 pritaikoma 
taip, jeigu metančiojo komanda betarpiškai pra-
randa kamuolio valdymą po neteisingo atlikimo, 
tada metimas laikomas atliktu ir žaidimas tęsiasi 
toliau.

 Iš principo, bet kokie metimų pažeidimai jų vyk-
dymo metu, kuomet buvo metama po švilpuko si-
gnalo, turi būti baudžiami. Tai pavyzdžiui pritai-
koma, jeigu metikas pašoka atlikdamas metimą, 
laiko kamuolį ilgiau negu 3 sekundes arba pajuda 
iš teisingos pozicijos prieš kamuoliui paliekant jo 
ranką. Tai pritaikoma, jeigu jo komandos draugai 
judą į neteisingas pozicijas po švilpuko signalo, 
bet prieš kamuoliui paliekant metančiojo ranką 
(išimtis 10:3 2 paragrafas). Tokiais atvejais, pir-
minis metimas yra anuliuojamas ir varžovams pa-
skiriamas laisvas metimas (13:1a) nuo tos pažei-
dimo vietos (tačiau žiūrėti Taisyklę 2:6). Prana-
šumo nuostata pagal Taisyklę 13:2 nepritaikoma, 



56 57

t.y., jeigu metančiojo komanda praranda kamuo-
lio valdymą prieš tai kada teisėjai turi įsikišimo 
galimybę, žaidimas tęsiasi. 

15:8 Iš principo bet kokie taisyklių pažeidimas, tiesio-
giai susijęs su metimų įvykdymu turi būti bau-
džiami. Tai liečia pažeidimą pagal 15:2 2 para-
grafą, t.y., metantysis paliečia kamuolį antrą kartą 
prieš tai kada jis jau buvo paliestas kito žaidėjo 
ar vartų. Tai galima naudoti kaip driblingo formą 
arba kamuolio pagriebimą vėl, kuomet jis yra ore 
arba buvo padėtas ant grindų. Tai yra baudžiama 
laisvu metimu (13:1a) varžovų naudai. Pranašu-
mo nuostata pritaikoma atveju 15:7 3 paragrafas.

15:9 Gynyboje esantys žaidėjai, kurie trukdo varžo-
vams vykdyti metimą, pavyzdžiui, neužimdami 
teisingos padėties arba vėliau užima neteisingą 
poziciją, išskyrus atvejus, numatytus Taisyklėse 
14:8, 14:9, 15:4 2 paragrafas ir 15:5 3 paragra-
fas, yra baudžiami. Tai pritaikoma nekreipiant 
dėmesio kada tai atsitiko prieš metimo vykdymą 
ar jo metu (prieš kamuoliui paliekant metančio-
jo ranką).

 Tai taip pat pritaikoma ir nepriklausomai nuo to ar 
metimas įvykdomas po švilpuko ar ne. Pritaiko-
ma Taisyklė 8:7c sąsajoje su Taisyklėmis 16:1b ir 
16:3d.

 Metimas, kuris buvo neigiamai paveiktas gynėjų 
įsikišimu, iš principo turėtų būti pakartojamas.

Taisyklė 16  � nuobaudos

Įspėjimas
16:1  Įspėjimas tai atitinkama nuobauda dėl:

a) taisyklių pažeidimų, kurie turi būti baudžiami 
progresyviai (8:3; tačiau palyginti su 16:3b ir 
16:6d);

b) nesportiško elgesio, kuris turi būti baudžiamas 
progresyviai (8:7).

Komentaras:
Žaidėjui neturi būti skiriamas daugiau kaip vienas įspė-

jimas ir komandos žaidėjams neturi būti skiriama daugiau 
kaip 3 įspėjimai iš viso; po to mažiausiai yra baudžiama 
2 minučių pašalinimu. Žaidėjas, kuris yra gavęs 2 minučių 
pašalinimą, vėliau negali gauti įspėjimo.

Oficialiems komandų atstovams iš viso skiriamas tik vie-
nas įspėjimas.

16:2 Teisėjas turi parodyti įspėjimą prasižengusiam žai-
dėjui ar oficialiam komandos atstovui ir laikinin-
kui/sekretoriui, iškeldamas aukštyn geltoną kortelę. 
(rankos gestas Nr. 13).

pašalinimas 
16:3	 Pašalinimas	 (2	 minutės)	 yra	 atitinkamos	 nuo-

baudos:
a) už klaidingą keitimą, jeigu papildomas žaidėjas 
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įeina į aikštelę ar jeigu žaidėjas įsikiša į žaidimą 
nuo keitimo zonos (4:5-6); tačiau atkreipti dė-
mesį į taisyklę 8:10b (I, II);

b) už taisyklių pažeidimus pagal 8:3, jeigu žaidėjas 
ir/ar jo komanda jau turėjo gavę maksimalų lei-
džiamą įspėjimų kiekį (žiūrėti Komentarą 16:1);

c) už taisyklių pažeidimus pagal 8:4;
d) už komandos žaidėjo nesportišką elgesį pagal 

8:7, jeigu žaidėjas ir/ar jo komandą jau turėjo 
maksimaliai leidžiamą įspėjimų kiekį;

e) už komandos oficialaus atstovo nesportišką elge-
sį pagal 8:7, jeigu vienas iš oficialių komandos 
atstovų jau turėjo įspėjimą;

f) už komandos žaidėjo ar oficialaus komandos atsto-
vo nesportišką elgesį pagal 8:8, taip pat žiūrėti 4:6;

g) dėl žaidėjo ar komandos oficialaus atstovo dis-
kvalifikacijos pasekmės (16:8, 2 paragrafas; ta-
čiau žiūrėti 16:11b);

h) už žaidėjo nesportišką elgesį prieš atnaujinant 
žaidimą po to, kai jis ką tik buvo pašalintas 2 
minutėms (16:9a).

Komentaras:
Neįmanoma oficialiems komandos atstovams visumoje 

skirti daugiau kaip vieną 2 minučių pašalinimą.
 Kai oficialiam komandos atstovui pagal 16:3d-e 

yra skiriamas 2 minučių pašalinimas, jam yra leidžiama 
likti keitimo zonoje ir toliau vykdyti savo funkcijas. Tačiau, 
komandos sudėtis aikštelėje yra sumažinama 2 minutėms 
vienu žaidėju.

16:4 Po time-out signalo, teisėjas turi aiškiai parodyti 
pašalinimą prasižengusiam žaidėjui ar oficialiam 
komandos atstovui ir laikininkui/sekretoriui, paro-
dydami rankos gestą, t.y. pakeltą ranką su dviem 
praskėstais pirštais (rankos gestas Nr. 14).

16:5 Pašalinimas visada trunka 2 minutes žaidimo laiko; 
to paties žaidėjo trečiasis pašalinimas visada veda 
prie diskvalifikacijos (16:6d).

 Pašalintam žaidėjui nėra leidžiama dalyvauti žaidi-
me, jo pašalinimo laiku ir komanda neturi teisės jį 
pakeisti aikštelėje.

 Pašalinimo laikotarpis prasideda kada žaidimas yra 
atnaujinamas švilpuko signalu.

 2 minučių pašalinimas tęsiamas antrojo žaidimo 
kėlinio metu jeigu, jis nesibaigė su pirmojo kėli-
nio pabaiga. Visa tai galioja normalaus žaidimo ir 
pratęsimo laiko metu. Nepasibaigus 2 minučių pa-
šalinimui iki pratęsimo laiko pabaigos reiškia, kad 
žaidėjas neturi teisės dalyvauti tolimesniuose papil-
domuose 7 metrų metimuose pagal 2:2 Komentarą.

diskvalifikacija
16:6 Diskvalifikacija yra atitinkamos nuobaudos:

a) už taisyklių pažeidimus pagal 8:5 ir 8:6;
b) už grubų nesportišką elgesį pagal 8:9 ir ypatingai 

nesportišką elgesį pagal 8:10, atliktą žaidėjo ar 
oficialaus komandos atstovo aikštelėje ar už jos 
ribų:

c) už nesportišką elgesį bet kurio oficialaus koman-
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dos asmens pagal 8:7 po to, kada jie kartu jau 
turėjo ir įspėjimą, ir 2 minučių pašalinimą atitin-
kamai už 16:1b ir 16:3d-e;

d) kaip pasekmė to paties žaidėjo trečias pašalini-
mas (16:5);

e) už reikšmingą ar pakartotinį nesportišką elgesį 
papildomo laiko metu, tokio kaip atliekant 7 me-
trų metimus (2:2 Komentaras ir 16:10);

16:7 Po time-out signalo, teisėjas turi aiškiai parodyti 
diskvalifikaciją prasižengusiam žaidėjui ar oficia-
liam komandos atstovui ir laikininkui/sekretoriui, 
iškeldamas aukštyn raudoną kortelę (rankos gestas 
Nr. 13).

16:8 Žaidėjo ar komandos oficialaus atstovo diskvalifi-
kacija visada galioja visam likusiam žaidimo laikui. 
Žaidėjas ar oficialus komandos atstovas privalo ne-
delsiant palikti žaidimo aikštelę ir keitimo zoną. Po 
išėjimo žaidėjas ar oficialus komandos atstovas ne-
gali turėti jokių kontaktų su komanda.

 Žaidėjo ar komandos oficialaus atstovo diskvalifi-
kacija rungtynių metu žaidimo aikštelėje ar už jos 
ribų, komandai visada susiję su 2 minučių pašali-
nimu. Tai reiškia, kad komandos sudėtis aikštelėje 
sumažinama vienu žaidėju (16:3f). Jeigu žaidėjas 
buvo diskvalifikuotas pagal aplinkybes nurodytas 
Taisyklėse 16:9b-d, tai komandos žaidėjų sumaži-
nimas tęsis 4 minutes.

 Diskvalifikacija sumažina žaidėjų ar oficialių ko-
mandos atstovų skaičių, kuris galioja komandai 
(išskyrus 16:11b atveju). Tačiau, komandai yra lei-

džiama padidinti žaidėjų skaičių žaidimo aikštelėje 
vėl, pasibaigus pašalinimo laikui.

 Kaip pastebėta taisyklėse 8:6 ir 8:10, diskvalifi-
kuojant remiantis šiomis taisyklėmis, yra priva-
loma pateikti rašytinį raportą tam, kad atsakingos 
institucijos, priimtų tolimesnius veiksmus. To-
kiais atvejais, “atsakingi oficialūs komandos as-
menys“ ir rungtynių inspektorius (žiūrėti Paaiš-
kinimą Nr. 7), privalo būti nedelsiant informuoti 
po sprendimo.

daugiau negu vienas pažeidimas 
toje pačioje situacijoje

16:9 Jeigu žaidėjas ar oficialus komandos atstovas yra 
kaltas dėl daugiau negu vieno pažeidimo, padary-
to tuo pat metu ar tiesiogiai sekančio prieš žaidimo 
atnaujinimą ir pažeidimai baudžiami skirtingomis 
nuobaudomis, tada iš esmės, tik viena griežčiausia 
nuobauda turi būti skiriama.

 Tačiau yra sekančios specifinės išimtys kada, tam 
tikrais atvejais, komanda turi žaisti aikštelėje ma-
žumoje 4 minutes:
a) jeigu žaidėjas, kuriam ką tik buvo paskirtas 2 

minučių pašalinimas, yra kaltas dėl nesportiško 
elgesio prieš žaidimo atnaujinimą, tada žaidėjui 
yra skiriamas papildomas 2 minučių pašalinimas 
(16:3g); jeigu šis papildomas pašalinimas yra 
trečias šio žaidėjo pašalinimas, tuomet žaidėjas 
yra diskvalifikuojamas;
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b) jeigu žaidėjas, kuriam ką tik buvo paskirta dis-
kvalifikacija, (tiesioginė ar dėl trečio pašalinimo) 
yra kaltas dėl nesportiško elgesio prieš žaidimo 
atnaujinimą, tada komandai yra skiriama papil-
doma nuobauda, tai yra sudėties sumažinimas 4 
minutėmis (16:8, 2 pastraipa);

c) jeigu žaidėjas, kuriam ką tik buvo paskirtas 2 
minučių pašalinimas, yra kaltas dėl grubaus 
ar ypatingai nesportinio elgesio prieš žaidimo 
atnaujinimą, tada žaidėjas dar yra diskvalifi-
kuojamas (16:6c); šių nuobaudų sujungimas 
veda prie 4 minučių sumažinimo (16:8, 2 pas-
traipa);

d) jeigu žaidėjas, kuriam ką tik buvo paskirta dis-
kvalifikacija, (tiesioginė ar dėl trečio pašalini-
mo) yra kaltas dėl grubaus ar ypatingai nespor-
tiško elgesio prieš žaidimo atnaujinimą, tada 
komandai yra skiriama papildoma nuobauda, tai 
yra sudėties sumažinimas 4 minutėmis (16:8, 2 
pastraipa).

pažeidimai žaidimo metu
16:10 Nuobaudos dėl veiksmų atliktų žaidimo metu yra 

nustatytos taisyklėse 16:1, 16:3 ir 16:6.
 Į sąvoką “žaidimo laikas“ yra įtrauktos visos per-

traukos, time-out, komandiniai time-out ir papildo-
mo laiko laikotarpiai. Visose kitose papildomo lai-
ko formose (t.y. 7 metrų metimuose) yra pritaikoma 
taisyklė 16:6.

 Tokiu būdu, bet kokios reikšmingos ar pakartotinės ne-
sportiško elgesio formos, užkerta kelią žaidėjo tolimes-
niam dalyvavimui (žiūrėti taisyklių 2:2 Komentarą).

pažeidimai ne žaidimo metu
16:11 Nesportiškas elgesys, grubus nesportiškas elgesys, 

ypatingai nesportiškas elgesys ar bet kokie ypatin-
gai piktavališki veiksmai (žiūrėti Taisykles 8:6-10) 
į žaidėjo ar oficialaus komandos atstovo kūno dalį, 
atlikti patalpų vietose kur yra žaidžiama, bet ne žai-
dimo metu, privaloma bausti sekančiai:

prieš žaidimą:
a) skirti įspėjimą dėl nesportiško elgesio pagal tai-

sykles 8:7-8;
b) skirti diskvalifikaciją kaltam žaidėjui ar oficia-

liam komandos atstovui veiksmo atvejais, paten-
kančiais į taisykles 8:6 ir 8:10a, bet komandai 
leidžiama pradėti rungtynes su 14 žaidėjų ir 4 
oficialiai komandos atstovais; Taisyklių 16:8 2 
pastraipa pritaikoma tik nusižengimams įvykdy-
tiems žaidimo metu; atitinkamai, diskvalifikacija 
nėra susijusi su 2 minučių pašalinimu.

 Tokias nuobaudas, kaip už nusižengimus atliktus 
prieš žaidimą, galima pritaikyti bet kuriuo žaidimo 
metu, kai tik išaiškinama, kad prasižengęs asmuo 
yra žaidimo dalyvis ir kad šio fakto nebuvo galimy-
bės nustatyti incidento metu.
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po žaidimo:

a) rašytinis raportas.

Taisyklė 17  � Teisėjai
17:1 Du lygiateisiai teisėjai turėtų vadovauti kiekvie-

noms rungtynėms. Jiems padeda laikininkas ir se-
kretorius.

17:2 Teisėjai kontroliuoja žaidėjų ir komandos oficialių 
asmenų elgesį nuo momento kada jie įeina į sporto 
varžybų vietą ir iki kada jie ją palieką.

17:3 Teisėjai yra atsakingi už aikštės, vartų ir kamuolių 
patikrinimą prieš rungtynes; jie nusprendžia kuriais 
kamuoliais bus žaidžiama (1 ir 3:1).

 Teisėjai taip pat nustato ar abiejų komandų žaidybi-
nės aprangos yra tinkamos išvaizdos. Jie patikrina 
švieslentę, žaidėjų aprangą. Jie patikrina, kad žai-
dėjų ir oficialių komandos atstovų skaičius keitimo 
zonoje atitiktų nustatytą limitą ir patikrina kiekvie-
nos komandos “atsakingų oficialių komandos atsto-
vų“ identiškumą. Bet kokie neatitikimai turi būti 
ištaisyti (4:1-2 ir 4:7-9).

17:4 Burtus (10:1) pradeda vienas iš teisėjų dalyvaujant ki-
tam teisėjui ir abiejų komandų “atsakingiems koman-
dos oficialiems atstovams“ arba oficialiems koman-
dos atstovams ar žaidėjui (pvz. komandos kapitonas) 
“atsakingų komandos oficialių atstovų“ vardu.

17:5 Iš pricipo visam žaidimui turi vadovauti tie patys 
teisėjai.

 Jų atsakomybėje yra, kad visos rungtynės būtų 
žaidžiamos pagal taisykles ir jie privalo bausti bet 
kokius taisyklių pažeidimus (tačiau žiūrėti 13:2 ir 
14:2).

 Jei vienas iš teisėjų negali baigti rungtynių, kitas 
teisėjas turi tęsti jas vienas.

 Pastaba: IHF, kontinentinė ir nacionalinės federa-
cijos turi teisę taikyti tam tikrus nukrypimus savo 
atsakomybės ribose, vadovaujantis Taisyklės 17:5, 
1 ir 3 paragrafais.

17:6 Jeigu abu teisėjai fiksuoja vienos ir tos pačios ko-
mandos taisyklių pažeidimą, bet skiriasi jų nuomo-
nės dėl nuobaudos griežtumo laipsnio, visada ski-
riama griežtesnė nuobauda.

17:7 Jeigu abu teisėjai fiksuoja taisyklių pažeidimą arba 
jeigu kamuolys paliko žaidimo aikštę, tačiau abu 
teisėjai laikosi skirtingos nuomonės, kuriai koman-
dai turi atitekti kamuolys, tai po teisėjų trumpo pa-
sitarimo priimamas bendras sprendimas.

 Jeigu dėl bendro sprendimo jiems nepavyksta susi-
tarti, pirmenybė teikiama aikštės teisėjo nuomonei.

 Time-out yra būtinas. Po aiškaus teisėjų rankų žen-
klo žaidimas tęsiamas po švilpuko signalo (2:8d, 
15:5).

17:8 Abu teisėjai atsako už įvarčių apskaitą. Be to, jie at-
sižymi įspėjimus, pašalinimus ir diskvalifikacijas.

17:9 Abu teisėjai atsako už žaidimo laiko kontrolę. Jeigu 
atsiranda abejonių dėl laiko skaičiavimo tikslumo, 
teisėjai priima bendrą sprendimą (taip pat žiūrėti 
Taisyklę 2:3).
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17:10 Pasibaigus rungtynėms, teisėjai atsako už žaidi-
mo protokolo užpildymo tikslumą.

 Diskvalifikacijų tipai, aprašyti Taisyklėse 8:8 ir 
8:10, turi būti raštiškai pagrindžiami rungtynių 
protokole.

17:11 Teisėjų sprendimai, pagrįsti jų stebėjimais arba 
įvertinimais, yra galutiniai.

 Tik taisyklėms prieštaraujantys teisėjų sprendi-
mai, gali būti užprotestuoti.

 Teisę kreiptis į teisėjus žaidimo metu turi tik ko-
mandos “atsakingi komandos oficialūs atstovai“.

17:12 Teisėjai turi teisę laikinai sustabdyti ar nutraukti 
rungtynes.

 Visos pastangos turi būti daromos tęsti žaidimą 
prieš priimant sprendimą nutraukti rungtynes.

17:13 Juodos spalvos apranga yra prioritetinė teisė-
jams.

17:14 Teisėjai ir rungtynių inspektorius gali naudoti 
elektronines priemones savo vidiniam bendravi-
mui. Kiekviena federacija apsibrėžia taisykles dėl 
šių priemonių panaudojimo.

Taisyklė 1 � 8 laikininkas ir 
sekretorius 

18:1 Iš esmės laikininkas pagrindinai atsako už žai-
dimo laiko, time-out ir pašalintųjų žaidėjų laiko 
kontrolę.

 Sekretorius yra pagrindinai atsakingas už žaidė-
jų sąrašą, rungtynių protokolą, žaidėjų atvykusių 

prasidėjus rungtynėms dalyvavimo ir žaidėjų, 
kurie neturi teisės dalyvauti rungtynėse įėjimo į 
aikštės kontrolę.

 Kartu jie atsako už kitus uždavinius, kaip žaidėjų 
ir komandos oficialiųjų atstovų skaičiaus kontrolę 
keitimo zonoje, taip pat už keičiamų žaidėjų išėji-
mo ir įėjimo kontrolę. 

 Pagrindinai tik laikininkas (ir atsakingos federa-
cijos rungtynių inspektorius) gali sustabdyti rung-
tynes kuomet iškyla tam būtinumas.

 Žiūrėti taip pat Paaiškinimą Nr. 7 dėl laikininko/
sekretoriaus tinkamų įsikišimų procedūrų atitiki-
mų, vykdant pareigas nurodytas aukščiau. 

18:2 Jeigu švieslentėje nėra demonstracinio laikrodžio, 
laikininkas privalo pranešti kiekvienos “koman-
dos atsakingiesiems atstovams“, kiek žaista arba 
kiek dar liko laiko žaisti, ypač po time-out.

 Jeigu švieslentėje nėra demonstracinio laikrodžio 
su automatiniu signalu, laikininkas yra atsakingas 
už baigiamojo signalo paskelbimą dėl kėlinio ar 
rungtynių pabaigos (žiūrėti Taisyklę 2:3).

 Jeigu nėra švieslentės, kurioje būtų rodomas paša-
linimų laikas (mažiausiai trys kiekvienai koman-
dai IHF vykdomų rungtynių metu), laikininkas 
privalo ant kortelės pateikti kiekvieno pašalinimo 
laiko pabaigą kartu su žaidėjo numeriu, kuri pa-
statoma ant sekretoriato stalo. 
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rankų gestai �

 Paskyrus laisvą metimą arba šoninį metimą, teisė-
jai turi nedelsiant parodyti būsimo metimo kryptį 
(gestai 7 arba 9).

 Atitinkamai, jeigu pagal situaciją yra būtina, teisėjai 
privalo panaudoti nurodytą gestą, kuriuo parodoma, 
kad paskirta personalinė nuobauda (gestai 13-14). 

 Jeigu yra tikslinga paaiškinti laisvojo metimo skyri-
mo priežastį ar sprendimą dėl paskirto 7 metrų me-
timo, tai kaip paaiškinamieji gestai, atitinkami pa-
naudojami 1 – 6 ir 11. (Tačiau, gestas 11 visada turi 
būti panaudotas tokiose situacijose, kai sprendimas 
paskirti laisvą metimą už pasyvų žaidimą priimtas 
pagal gestą 17).

 Gestai 12, 15 ir 16 yra privalomi tokiose situacijose 
kur jie yra pritaikomi.

 Gestai 8, 10 ir 17 yra parodomi tada, kai teisėjų 
nuomone tai padaryti būtina.

rankų gestų sąrašas

1 Įžengimas į vartų aikštelės plotą ............................................... 70
2 Neteisėtas driblingas ................................................................. 70
3 Žingsnių arba kamuolio laikymo daugiau negu  
 3 sekundes klaidos .................................................................... 71
4 Apkabinimas, laikymas arba stūmimas .................................... 71
5 Smūgis ...................................................................................... 72
6 Puolimo klaidos ........................................................................ 72
7 Šoninis metimas – kryptis ........................................................ 73
8 Vartininko metimas ................................................................... 73
9 Laisvas metimas – kryptis ........................................................ 74
10 Laikytis 3 metrų distancijos ...................................................... 74
11 Pasyvus žaidimas ...................................................................... 75
12 Įvartis ........................................................................................ 75
13 Įspėjimas (geltona kortelė),  
 diskvalifikacija (raudona kortelė) ............................................. 76
14 Pašalinimas (2 minutės) ............................................................ 76
15 Time-out ................................................................................... 77
16 Leidimas įeiti į aikštę dviems asmenims .................................. 77
 (kurie turi teisę dalyvauti rungtynėse) time-out metu .............. 77
17 Įspėjamas dėl pasyvaus žaidimo ............................................... 78
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5 smūgis

6 puolimo klaidos
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kryptis

8 Vartininko metimas
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12 Įvartis
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13 Įspėjimas 
(geltona kortelė), 
diskvalifikacija 
(raudona kortelė)

14 pašalinimas  
(2 minutės)

15 Time-out

16 leidimas įeiti į aikštę 
dviems asmenims

 (kurie turi 
teisę dalyvauti 
rungtynėse) time-
out metu
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17 Įspėjamas dėl 
pasyvaus žaidimo

Tarptautinė 
rankinio 
Federacija

Žaidimo taisyklių paaiškinimai �

Turinys
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3. Komandinis Time-out (2:10) .....................................................82
4. Pasyvus žaidimas (7:11-12) .......................................................84
5. Pradedamas metimas (10:3) ......................................................90
6. „Aiškios galimybės pasiekti įvartį“ apibrėžimas (14:1) ............91
7. Laikininko ar rungtynių inspektoriaus įsikišimas  
 į žaidimą (18:1) ..........................................................................92



80 81

1. laisvojo metimo atlikimas po  
baigiamojo signalo (2:4-6)
Dažnai komanda pasibaigus normaliam žaidimo laikui 

dar turėdama galimybę atlikti laisvą metimą, nėra suintere-
suota pasiekti įvartį, ypač kai rungtynių rezultatas yra aiškus, 
arba kai laisvojo metimo vieta yra gana toli nuo varžovų var-
tų. Kadangi taisyklės reikalauja, kad laisvas metimas vis tik 
būtų vykdomas, teisėjai privalo suteikti galimybę atlikti tokį 
metimą, nors žaidėjas ir apytikriai užėmęs teisingą padėtį, gali 
kamuolį paprastai išmesti arba atiduoti teisėjams į rankas.

Tais atvejais kuomet yra aišku, kad komanda dar nori 
pasinaudoti savo metimo galimybe, teisėjai turi jų norą pa-
tenkinti (netgi tuo atveju kai yra nedidelė tikimybė įmesti 
įvartį), tačiau privalo atkreipti dėmesį į tai, kad šioje situaci-
joje nebūtų vilkinamas žaidimas ir tai netaptų „teatro spek-
takliu“. Tai reiškia, kad teisėjai turi sudaryti galimybę abiejų 
komandų žaidėjams nedelsiant užimti teisingas padėtis, kad 
būtų galima neatidėliotinai atlikti laisvą metimą. Nauji ap-
ribojimai pagal Taisyklę 2:5 dėl žaidėjų padėčių ir keitimų 
privalo būti įvykdyti (4:5 ir 13:7).

Teisėjai taip pat turi labai atidžiai stebėti, kad abi koman-
dos neįvykdytų kitų įprastinių taisyklių pažeidimų. Besigi-
nančios komandos žaidėjų nuolatiniai kėsinimai privalo būti 
baudžiami pagal (15:4, 15:9, 16:1b, 13:3d). Be to puolėjai 
dažnai pažeidžia taisykles atlikdami metimą, t.y., vienas ar 
daugiau žaidėjų peržengia laisvo metimo liniją po švilpuko, 
tačiau prieš metimą (13:7 3 paragrafas) arba metantysis iš 
tikrųjų pajuda ar pašoka kada meta (15:1, 15:2, 15:3).

Yra labai svarbu neleisti neteisėtai įmesti jokių įvarčių.

2. Time-out (2:8)

Be Taisyklėje 2:8 aprašytų atvejų, kai time-out yra pri-
valomas, teisėjas turi galimybę priimti sprendimą dėl ti-
me-out paskelbimo ir kitose situacijose. Yra keletas tipinių 
situacijų, kai time-out nėra privalomas, tačiau jis gali būti 
paskelbtas esant šioms įprastinėms aplinkybėms: 

a) išorinių faktorių buvimas, pavyzdžiui, būtina pašluos-
tyti aikštę;

b) kilus įtarimui, kad žaidėjas yra traumuotas;
c) komanda aiškiai vilkina laiką, pavyzdžiui, sąmonin-

gai delsia atlikti standartinį metimą arba kai žaidėjas 
tyčia numeta kamuolį šalin arba jo nepaleidžia;

d) jeigu kamuolys liečia lubas arba įtvirtinimus, esan-
čius viršum aikštės (11:1) ir atšoka toli nuo šoninio 
metimo vykdymo vietos, kas gali sukelti nenumatytą 
žaidimo uždelsimą.

Kalbant apie būtinybę skelbti time-out šiose ar kitose si-
tuacijose, teisėjai visų pirma privalo įvertinti ar žaidimo su-
stabdymas nesuteikia pranašumo vienai iš komandų. Jeigu, 
pavyzdžiui, komanda prieš pat žaidimo pabaigą turi aiškų 
pranašumą, tai nebūtina skelbti time-out, kad trumpo sustab-
dymo metu būtų pašluostyta žaidimo aikštė. Taip pat, jeigu 
komanda, kuriai laiko trūkumas nėra naudingas, tačiau jinai 
pati užlaiko arba vilkina laiką, dėl tam tikrų priežasčių, tuo-
met yra akivaizdu kad nėra jokio reikalo skelbti time-out.

Kitas svarbus time-out skelbimo klausimo kriterijus yra 
žaidimo sustabdymo trukmė. Dažnai sunku įvertinti patir-
tą traumą, todėl žaidėjų saugumo dėlei neabejotinai reikia 
skirti time-out. Kita vertus, teisėjai neturi pernelyg skubė-
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ti skelbti time-out dėl to, kad kamuolys išriedėjo iš aikštės 
ribų, nes kamuolys dažnai nedelsiant grąžinamas atgal ir 
galima žaisti toliau. Jeigu kamuolys ilgokai negrąžinamas, 
tai teisėjai kaip galima greičiau turi panaudoti rezervinį ka-
muolį (3:4), kad tokiu būdu išvengtų time-out skelbimo. 

Privalomai skelbti time-out paskyrus 7 metrų metimą 
yra panaikintas. Pagal anksčiau nurodytus principus kai ku-
riose situacijose time-out skelbiamas teisėjų nuožiūra, jeigu 
viena iš komandų aiškiai vilkina metimo vykdymą, pavyz-
džiui, keisdama vartininką arba metantįjį žaidėją.

3. komandinis Time-out (2:10)
Kiekviena komanda turi teisę gauti vieną minutės tru-

kmės komandinį time-out kiekviename pagrindinio žaidimo 
kėlinyje (bet ne rungtynių pratęsime).

Komandos oficialusis atstovas, kuris nori gauti koman-
dinį time-out, privalo ant stalo prieš laikininką padėti „žalią-
ją kortelę“. Rekomenduojama, kad žalioji kortelė būtų maž-
daug 15x20 cm formato ir kiekvienoje pusėje turėtų didelę 
atvaizduotą „T“ raidę.

Komanda gali prašyti time-out tik kai ji kontroliuoja 
kamuolį (kai kamuolys yra žaidime arba nutraukus žaidi-
mą). Jeigu komanda nepraranda kamuolio kontrolės iki tol, 
kol laikininkas suspėja sušvilpti, tai jai iš karto suteikiamas 
komandinis time-out (priešingu atveju žalioji kortelė grąži-
nama komandai atgal). 

Laikininkas tada švilpuku sustabdo žaidimą, kartu ir lai-
krodį (2:9). Jis parodo rankos gestą dėl time-out (Nr. 15) ir 
ištiesta ranka nurodo komandos, prašančios time-out, pusėn.

Žalioji kortelė statoma ant stalo iš komandos, prašančios 
time-out, pusės ir tokioje padėtyje ji išlieka per visą time-
out laiką.

Teisėjas patvirtina komandinio time-out suteikimą ir laikinin-
kas įjungia atskirą laikrodį, kontroliuojantį šio time-out trukmę. 
Sekretorius suteikto komandinio time-out laiką įrašo į rungtynių 
protokolo paprašiusios komandos atitinkamo kėlinio grafą.

Komandinio time-out metu žaidėjai ir komandos ofici-
alieji atstovai turi būti savo keitimo zonos ribose, žaidimo 
aikštėje arba betarpiškai keitimo zonoje. Teisėjai būna aikš-
tės centre, vienas iš jų gali nueiti prie sekretoriato staliuko 
trumpai konsultacijai.

Pagal 16 taisyklės nuobaudų paskirtį, komandinis time-
out apibrėžtas kaip žaidimo laiko dalis (16:10), taigi bet 
koks nesportiškas elgesys ir kiti taisyklių pažeidimas yra 
baudžiami įprastu būdu. Šiuo atveju tai nieko nekeičia, ar 
žaidėjas/oficialus asmuo yra žaidimo aikštėje ar ne. Atitin-
kamai įspėjimas, pašalinimas ar diskvalifikacija pagal Tai-
sykles 16:1-3 ir 16:6-9 gali būti skiriami dėl nesportiško 
elgesio (8:7-10) ar dėl elgesio patenkančio į Taisyklę 8:6b.

Praėjus 50 sekundžių, laikininkas duoda garsinį signalą, 
kad po dešimties sekundžių žaidimas bus tęsiamas.

Komandos privalo atnaujinti žaidimą, kai tik pasibaigia 
komandinis time-out. Žaidimas yra atnaujinamas bet kuriuo 
metimu atitinkančiu situaciją kada buvo paskirtas time-out 
arba, jeigu kamuolys buvo žaidime, komandos, prašiusios 
komandinio time-out, laisvu metimu iš tos vietos kur buvo 
kamuolys laiko sustabdymo momentu.

Laikininkas paleidžia žaidimo laikrodį kada teisėjas 
duoda švilpuką.
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4. pasyvus žaidimas (7:11-12)

a.  Bendri nurodymai
Taisyklių pritaikymas, dėl pasyvaus žaidimo turi tiks-

lą, užkirsti kelią nepatraukliems žaidimo metodams ir ty-
činiams žaidimo vilkinimams. Tai reikalauja, kad teisėjai, 
visais atžvilgiais žaidime atpažintų ir įvertintų pasyvaus 
žaidimo rūšis atitinkančiais būdais.

Pasyvaus žaidimo metodai gali iškilti visose atakuojančios 
komandos žaidimo fazėse, t.y. kada aikštelėje vyksta kamuo-
lio perdavimas, atakos rengimo ar baigiamojoje stadijose.

Pasyvaus žaidimo būdai paprastai dažniausia naudojami 
šiose situacijose:

pirmaujanti komanda pabaigoje bando išlaikyti žaidi-• 
mo rezultatą;
komanda turi pašalintą žaidėją;• 
kada varžovų sugebėjimai yra geresni, ypatingai gy-• 
nyboje.

Kriterijai paminėti šiuose detalizavimuose retai pritai-
komi pavieniui, paprastai teisėjai turi įvertinti tai visumoje. 
Ypatingai turi būti atsižvelgiama į suderintą su taisyklėmis 
aktyvios gynybos sėkmingą darbo poveikį.

B.  Įspėjamojo gesto panaudojimas
Įspėjamasis gestas turi būti parodomas ypač šiose situ-

acijose:

B1.  Įspėjamasis gestas kada keitimai ar kamuolio 
perdavimas aikštelėje vyksta lėtai

Yra šie tipiniai požymiai:

žaidėjai stovintys aikštės viduryje laukia kada pilnai • 
bus atliktas pasikeitimas;
žaidėjas vilkina laisvojo metimo atlikimą (apsimeta • 
nežinančiu tikslios metimo atlikimo vietos) prade-
damojo metimo atlikimas (vartininko lėtas kamuolio 
paėmimas, apgalvotai netikslus perdavimas ar lėtas 
ėjimas su kamuoliu į aikštės vidurį), vartininko me-
timas ar kamuolio grąžinimas į žaidimą po to, kada 
komanda jau buvo perspėta susilaikyti nuo vilkinimo 
taktikos naudojimo;
žaidėjas mušinėja kamuolį stovėdamas vietoje;• 
kamuolys yra grąžinamas atgal į savo aikštelės pusę • 
net varžovams nedarant jokio spaudimo.

• 
B2.  Įspėjamasis gestas ryšium su lėtu žaidėjų 
pasikeitimu atakos rengimo stadijoje

Yra šie tipiniai požymiai:
visi žaidėjau jau yra užėmę savo puolimo pozicijas;• 
komanda pradeda atakos rengimo stadiją atlikdama • 
paruošiamuosius kamuolio perdavimus;
komanda nesiima aktyvių puolimo veiksmų iki pilnai • 
neįvykdys pasikeitimo.

Komentaras:
Komanda, kuri bandė greitai kontratakuoti iš savo aikš-

telės pusės, bet jei nepasisekė greitai pasiekti įvartį po perė-
jimo į varžovo aikštelės pusę, tai šioje stadijoje jai turi būti 
leidžiama greitai atlikti žaidėjų pasikeitimą.

B3.  pernelyg ilgos atakos rengimo stadijos metu
Iš principo komandai visada turi būti leista atlikti atakos 
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rengimo stadiją, atliekant perdavimą prieš tai, kada jie įsiti-
kins galimybe pradėti suplanuotą atakos derinį.

Yra šie	tipiniai pernelyg ilgos atakos rengimo stadijos 
požymiai:

komandos ataka neveda prie jokio suplanuoto atakos • 
veiksmo.

Komentaras:
Suplanuotas atakos veiksmas egzistuoja kada komanda 

valdo kamuolį, naudodama taktinius judėjimo metodus tokiu 
būdu, kad jie įgyja erdvės pranašumą prieš gynėjus ar kada jie 
padidina atakos tempą palyginus su atakos rengimo stadija:

žaidėjai pakartotinai gauna kamuolį dar stovint ar • 
judant tolyn nuo vartų;
pakartotinas kamuolio mušinėjimas stovint vietoje;• 
kada atsidūręs prieš varžovą, atakuojantis žaidėjas • 
pasisuka pirma laiko, laukia teisėjų įsikišimo į žaidi-
mą ar neįgauna erdvės pranašumo prieš gynėją;
aktyvūs gynybos veiksmai: aktyvios gynybos metodai • 
sustabdo puolėjus nuo tempo padidinimo, nes gynėjai 
blokuoja numatomus kamuolio perdavimus ar puolėjų 
judėjimus;
pernelyg ilgos atakos rengimo stadijos išskirtinis • 
bruožas yra tai, kad atakuojanti komanda nepasiekia 
aiškaus tempo padidėjimo nuo atakos rengimo stadi-
jos iki užbaigimo.

c.  kaip įspėjamasis gestas turi būti naudojamas
Jeigu teisėjas (bet kuris ar aikštės teisėjas, ar vartų tei-

sėjas) pripažįsta pasyvaus žaidimo pasirodymą, jis pakelia 

ranką (rankos gestas Nr. 17) išreikšdamas nuomonę, kad ko-
manda valdydama kamuolį, nebando atlikti metimo į vartus. 
Kitas teisėjas turi taip pat parodyti įspėjamąjį gestą.

Įspėjamasis gestas informuoja, kad komanda valdanti 
kamuolį neatlieka jokio bandymo sukurti galimybę metimui 
arba tai yra pakartotinas vilkinamas atnaujinant žaidimą.
Rankos gestas yra rodomas iki:

pasibaigia ataka arba• 
įspėjamasis gestas nebe galioja (žiūrėti patarimą že-• 
miau).

Ataka prasideda komandai valdant kamuolį ir atitinka-
mai baigiasi komandai pasiekus įvartį ar praradus kamuolį.

Įspėjamasis gestas įprastai rodomas iki visiškos atakos 
pabaigos. Tačiau atakos eigoje yra dvi situacijos kada spren-
dimas dėl pasyvaus žaidimo nebe galioja ir įspėjamasis ges-
tas neturi būti rodomas:

komanda valdanti kamuolį atliko metimą į vartus a) ir ka-
muolys atšoko komandai atgal nuo vartų ar vartininko 
(tiesiogiai ar atliekant metimą nuo šoninės linijos)
besiginančios komandos žaidėjas ar oficialus koman-b) 
dos atstovas gauna personalinę nuobaudą pagal Taisy-
klę 16 dėl pražangos ar nesportiško elgesio.

Šiose dvejose situacijose, komandai valdančiai kamuolį, 
turi būti leidžiama nauja atakos parengimo stadija.

d.  Veiksmai po įspėjamojo gesto
Po parodyto įspėjamojo gesto, teisėjai komandai, val-

dančiai kamuolį, turi suteikti atitinkamai laiko pakeisti jų 
veiksmams. Šiuo atveju reikia atsižvelgti į skirtingą koman-
dų dalyvių amžiaus ir meistriškumo pasirengimo lygmenį.
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Tokiu būdu, įspėtai komandai, turi būti suteikta galimy-
bė paruošti suplanuotą atakos veiksmą įvarčiui pasiekti.

Jeigu komanda, valdanti kamuolį, neatlieka akivaizdžių 
pastangų įvarčiui pasiekti, tada vienas iš teisėjų nuspren-
džia, kad tai yra pasyvus žaidimas (Taisyklės 7:11-12). (taip 
pat žiūrėti žemiau “Sprendimo priėmimo kriterijai po įspė-
jamojo gesto parodymo“).

Pastaba:
Pasyvus žaidimas neturėtų būti sušvilptas judėjimo į priekį 

su galimybe atlikti metimą į vartus metu ar kada žaidėjas, tu-
rintis kamuolį, rodo požymius, kad jis bando atlikti metimą.

sprendimo priėmimo kriterijai  
po įspėjamojo gesto parodymo
d1.  atakuojanti komanda

nėra aiškių puolamųjų veiksmų• 
nėra suplanuoto veiksmo link vartų• 
1-prieš-1 veiksmuose erdvės pranašumas nėra pasiektas• 
laiko vilkinimas kada įžaidžiamas kamuolys (t.y. nes • 
kamuolio perdavimo keliai yra blokuoti besiginančios 
komandos)

d2.  Besiginanti komanda
besiginanti komanda bando sutrukdyti tempo padidė-• 
jimui ar suplanuotam atakos veiksmui, taisyklingai ir 
aktyviai pritaikydama gynybos metodus
pasyvus žaidimas neturi būti traktuojamas, jeigu agre-• 
syvi gynyba trukdo atakos eigai per nuolatinius taisy-
klių pažeidimus

e. priedas �

Tempo sumažėjimo požymiai
Veiksmas įstrižai ir ne į gilumą link vartų.• 
Pasikartojantis įstrižinis bėgimas priešais gynėjus be • 
jokio spaudimo į juos.
Jokio veiksmo į gilumą, tokio kaip veiksmų prieš • 
varžovą 1-prieš-1 ar kamuolio perdavimas žaidėjams 
esantiems tarp vartų aikštelės ir laisvo metimo lini-
jos.
Pasikartojantys perdavimai tarp dviejų žaidėjų be aiš-• 
kaus tempo padidinimo ar veiksmų vartų link.
Kamuolio perdavimai įtraukiant visas pozicijas (kraš-• 
to žaidėjai, linijos ar atsitraukusieji aikštės žaidėjai) 
be aiškaus tempo padidinimo ar akivaizdžių veiksmų 
vartų link.

1 – prieš – 1 veiksmų požymiai, kur erdvės pranašumas 
nėra įgaunamas

1-prieš-1 veiksmas situacijoje kur akivaizdu, kad nėra • 
galimybės prasiveržti (keletas varžovų blokuoja vietą 
prasiveržimui).
1-prieš-1 veiksmas be jokio tikslo prasiveržti vartų • 
link.
1-prieš-1 veiksmas su tiksliniu nusistatymu tiesiog, • 
kad butų paskirtas laisvas metimas (t.y. leisti save 
“būti subauduotam“ ar neužbaigti 1-prieš-1 veiksmo 
net jei ir turi galimybę toliau prasiveržti).
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pagal taisykles taikomų aktyvios gynybos metodų 
požymiai

Bandymai nepažeisti taisyklių, kad išvengtų žaidimo • 
sustabdymo.
Bėgimo kelio užtvėrimas puolėjui, galbūt panaudo-• 
jant du gynėjus.
Judėjimas į priekį blokuojant perdavimo kelius.• 
Gynėjų judėjimas į priekį, kad priverstų puolėjus to-• 
liau atsitraukti į aikštę.
Provokuoti puolėjus perduoti kamuolį toliau, atgal į • 
nepavojingą poziciją.

5. pradedamas metimas (10:3)
Vadovaujantis Taisyklės 10:3 aiškinimu, teisėjas, turi 

turėti galvoje, kad komanda, tikslo skatinama naudoja grei-
tą pradedamą metimą. Tai reiškia, kad teisėjai turi vengti 
pedantiškumo ir neturi ieškoti galimybių pakartotinai skirti 
metimą ar bausti komandą bandančią atlikti metimą greitai.

Pavyzdžiui, teisėjai turi vengti daryti pastabas arba kitus 
veiksmus, trukdydami savo tikrinimu greitą žaidėjo pozici-
jos užėmimą. Aikštės teisėjas privalo būti pasiruošęs duo-
ti švilpuką, kai tik metantysis užima teisingą padėtį, ir be 
rimto pagrindo nekoreguoti kitų žaidėjų pozicijų. Teisėjai 
privalo atsiminti, kad metančiojo partneris turi teisę kirsti 
vidurio liniją kai tik teisėjo švilpukas pasigirdo. (Tai išimtis 
iš pagrindinės taisyklės apie standartinių metimų atlikimą).

Nors taisyklės ir reikalauja, kad metantysis stovėtų ant 
žaidimo aikštės vidurio linijos su galimu nukrypimu nuo jos 
centro daugiausia 1.5 metrų nuotoliu, teisėjai neprivalo būti 

pernelyg reiklūs dėl centimetrų tikslumo. Pagrindinis daly-
kas yra išvengti neteisybės ir neapibrėžtumo prieš varžovus, 
kada ir kur pradedamas metimas yra atliekamas.

Be to dauguma aikštelių neturi pažymėtų centrų ir kai 
kuriose aikštelėse net vidurio linija dėl reklamos išdėstymo 
centre yra uždengta. Tokiais atvejais, abu metantysis ir tei-
sėjas priversti nustatyti apytikriai teisingą poziciją ir bet ku-
ris patikslinimo atvejis bus nerealus ir sunkiai įvykdomas.

6. „aiškios galimybės pasiekti įvartį“ 
apibrėžimas (14:1)
Pagal Taisyklės 14:1 paskirtį, aiškios galimybės pasiekti 

įvartį situacija egzistuoja kada:
a) žaidėjas, kuris tikrai kontroliuoja kamuolį ir kūną prie 

varžovo vartų aikštelės linijos, turi galimybę pasiekti 
įvartį be jokio varžovo, galinčio leistinais metodais 
sutrukdyti metimą;
tai irgi taikoma, jeigu žaidėjas dar negavo kamuolio, 
bet jis yra pasirengęs neatidėliotinam kamuolio paga-
vimo; čia nėra varžovo galinčio leistinais metodais 
sustabdyti kamuolio sugavimą;

b) žaidėjas, kuris kontroliuoja kamuolį ir kūną, kontrata-
kos metu bėga vienas (ar driblinguoja) link vartininko 
be jokio varžovo, galinčio atsidurti prieš jį ir sustab-
dyti kontrataką;
tai irgi taikoma, jeigu žaidėjas dar negavo kamuolio, 
bet jis yra pasirengęs neatidėliotinam kamuolio pa-
gavimui ir varžovų vartininkas, per susidūrimą pagal 
8:5 Komentarą, sutrukdo kamuolio pagavimui; šiuo 
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ypatingu atveju, žaidėjų esančių gynyboje pozicijos 
neturi reikšmės;

c) vartininkas yra palikęs savo vartų aikštelę ir varžovas 
kontroliuojantis kamuolį ir kūną turi aiškią ir nekliu-
domą galimybę įmesti kamuolį į tuščius vartus.

7. laikininko ar rungtynių inspektoriaus 
įsikišimas į žaidimą (18:1)
Jeigu laikininkas ar rungtynių inspektorius įsikiša į žai-

dimą, kada žaidimas jau yra nutrauktas, tada rungtynės at-
naujinamos metimu, atitinkančiu įsikišimo priežastį.

Jeigu laikininkas ar rungtynių inspektorius įsikiša į žai-
dimą, kada kamuolys yra žaidime kartu nutraukdamas žai-
dimą, tada pritaikomos sekančios taisyklės:

a  keitimo taisyklių pažeidimas ar neteisėtas žaidėjo 
įėjimas į aikštelę (Taisyklės 4:2-3, 5-6).

Laikininkas (ar rungtynių inspektorius) privalo nedel-
siant sustabdyti žaidimą, neatsižvelgdamas į “pranašumo“ 
sąvoką, pagal Taisykles 13:2 ir 14:2. Jeigu dėl tokio įsikiši-
mo ar dėl besiginančios komandos pažeidimo, yra sužlug-
doma aiški galimybė pasiekti įvartį, tada pagal Taisyklę 
14:1a yra skiriamas 7 metrų baudinys. Visais kitais atvejais 
žaidimas atnaujinamas laisvu metimu.

Prasižengęs žaidėjas yra baudžiamas atitinkamai pagal 
Taisyklę 16:3a. Tačiau, neteisėto įėjimo į aikštelę atveju, 
baudžiama pagal Taisyklę 4:6, aiškios galimybės pasiekti 
įvartį atveju, žaidėjas baudžiamas atitinkamai pagal Taisy-
klę 16:6b kartu su Taisykle 8:10b.

B  nutraukimas dėl kitų priežasčių, t.y. nesportiško 
elgesio keitimosi zonoje

a.	Laikininko	įsikišimas
Laikininkas turėtų palaukti iki sekančio žaidimo sustab-

dymo ir tada informuoti teisėją.
Jeigu laikininkas vis dėlto įsikiša į žaidimą kada ka-

muolys yra žaidime, tada žaidimas atnaujinamas koman-
dos, kuri valdė kamuolį įsikišimo momentu, laisvu meti-
mu. Jeigu nutraukiama dėl besiginančios komandos pažei-
dimo ir tokiu būdu yra sužlugdoma aiški galimybė pasiekti 
įvartį, tada, pagal Taisyklę 14:1b, privaloma skirti 7 metrų 
baudinį.

(Tas pats yra pritaikoma jeigu laikininkas nutraukia žai-
dimą dėl komandos time-out prašymo ir teisėjai atmeta ko-
mandinį time-out, nes jo skyrimas yra neteisėtas. Jeigu dėl 
nutraukimo yra sužlugdoma aiški galimybė pasiekti įvartį, 
tada turi būti paskirtas 7 metrų baudinys).

Laikininkas neturi teisės paskelbti nuobaudos žaidėjui 
ar oficialiam komandos atstovui. Tas pats galioja ir teisė-
jams, jeigu jie patys nepastebėjo pažeidimo. Tokiais atvejais 
jie turi pareikšti tik neoficialų perspėjimą. Jeigu praneštas 
nusižengimas patenka į Taisykles 8:6 ar 8:10, tada jie turi 
pateikti rašytinį raportą.

b.	Rungtynių	inspektoriaus	įsikišimas
Rungtynių techninis inspektorius, atliekantis pareigas 

rungtynėse, iš IHF, kontinentinės federacijos ar nacionali-
nės federacijos, turi teisę informuoti teisėjus apie galimus 
taisyklių pažeidimus (išskyrus tuos atvejus, kada teisėjo 
sprendimas yra priimtas pastebėtų faktų pagrindu) ar keiti-
mo zonos reglamento pažeidimus.
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Rungtynių inspektorius sustabdyti rungtynes gali nedel-
siant. Tokiu būdu, rungtynės atnaujinamos laisvu metimu 
tos komandos, kuri nepadarė taisyklių pažeidimo privedusio 
prie sustabdymo. 

Jeigu nutraukimas buvo priežastimi dėl besiginančios 
komandos pažeidimo ir nutraukimas buvo priežastimi dėl 
sužlugdytos aiškios galimybės pasiekti įvartį, tada pagal 
Taisyklę 14:1a, turi būti paskirtas 7 metrų baudinys.

Teisėjai yra įpareigojami paskirti personalines nuobau-
das pagal rungtynių inspektoriaus instrukcijas.

Pažeidimai, susieti su faktais pagal Taisykles 8:6 ar 
8:10, turi būti pateikti raštiškai.

Tarptautinė 
rankinio 
Federacija

keitimo zonos reglamentas �

1. Keitimo zona išdėstoma išorinėje šoninės linijos 
dešinėje ir kairėje pusėse nuo vidurio linijos iki ati-
tinkamos komandos keitimo suolelių galo (suderi-
nama su kėdėmis vienos eilės, kurios taip pat yra 
leidžiamos), o taip pat už suolelių, jei ten yra erdvės 
(Žaidimo taisyklės: diagrama 1).

 IHF ir kontinentinių federacijų varžybų reglamentai 
nurodo, kad komandų suoleliai taigi ir taip pat ati-
tinkama “trenerio zona“ prasidėtų už 3.5 metrų nuo 
vidurio linijos. Tai taip pat yra rekomenduojama 
varžyboms visuose lygmenyse.

 Jokie daiktai negali būti išdėstomi prie šoninės lini-
jos prieš komandos suoliukus. (mažiausiai 8 metrai 
nuo vidurio linijos).

2. Tik žaidėjai ir komandos oficialūs asmenys, įrašy-
ti į rungtynių protokolą, gali būti keitimo zonoje 
(4:1-2).

 Jeigu komandai yra reikalingas vertėjas, tai jis gali 
užimti poziciją už keitimo zonos.

3. Komandos oficialieji atstovai keitimo zonoje pri-
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valo būti su pilna sportine apranga arba civiliniais 
drabužiais. Spalvos, kurios gali sukelti painiavą su 
varžovų komandos aikštės žaidėjais, nėra leidžia-
mos.

4. Laikininkas ir sekretorius turi padėti teisėjams kon-
troliuoti, kad būtų teisingai užimtos vietos keitimo 
zonoje tiek prieš rungtynes, tiek ir jų metu.

 Jeigu prieš rungtynes pažeidžiamas keitimo zonos 
reglamentas, tai žaidimas negali būti pradedamas 
tol, kol nebus pašalinti esami pažeidimai. Jeigu to-
kie pažeidimai padaromi rungtynių metu, tai žaidi-
mas po artimiausio sustabdymo gali būti tęsiamas 
tik tada, kada šie pažeidimai bus pašalinti.

5. Komandos oficialieji atstovai žaidimo metu turi tei-
sę ir prievolę vadovauti savo komandai remdamiesi 
žaidimo taisyklėmis ir sporto etikos dvasia. Iš prin-
cipo jie turi sėdėti ant komandos atsarginių žaidėjų 
suolelio.

 Tačiau oficialiesiems atstovams leidžiama judė-
ti “trenerio zonoje“. “Trenerio zona“ tai yra zona, 
esanti tiesiai prieš suoliuką ir jeigu tai yra įmanoma 
tiesiai už jo. 

 Judėjimų ir pozicijos užėmimo “trenerio zonoje“ 
tikslas yra duoti taktinius patarimus ir suteikti me-
dicininę pagalbą. Iš principo, tik vienam komandos 
oficialiam asmeniui leidžiama stovėti arba judėti.

 Be to, žinoma, yra leidžiama vienam komandos 
oficialiam asmeniui palikti “trenerio zoną“ tam, 
kad jis nedelsiant galėtų pateikti “žalią kortelę“ dėl 
komandinio time-out prašymo. Tačiau komandos 

oficialiam asmeniui nėra leidžiama palikti “trenerio 
zonos“ su “žalia kortele“ ir atsistojus prie sekreto-
riato staliuko laukti komandinio time-out prašymo 
momento.

 Komandos oficialus asmuo taip pat gali palikti “tre-
nerio zoną“ ypatingų situacijų atvejais, kaip pavyz-
džiui, dėl būtino kontakto su laikininku arba sekre-
toriumi.

 Iš principo, žaidėjai keitimo zonoje turi sėdėti ant 
komandos keitimo suoliuko.

 Vis dėlto žaidėjams yra leidžiama:
judėti už suoliuko be kamuolio darant apšili-• 
mą, su sąlyga jeigu ten yra pakankamai vietos 
ir tai netrikdys kitų.

 
 “Komandos oficialiems asmenims“ arba žaidėjams 

neleidžiama:
kliudyti ar įžeidinėti teisėjus, rungtynių ins-• 
pektorius, laikininką/sekretorių, žaidėjus, 
komandos oficialius atstovus ar žiūrovus pro-
vokaciniu elgesiu, protestuojant arba kitomis 
nesportiškomis manieromis (kalba, veido iš-
raiška ar gestais);
palikti keitimo zona siekiant įtakoti rungty-• 
nes.

 
 Oficialieji atstovai ir atsarginiai žaidėjai apskritai 

turi būti savo komandos keitimo zonoje. Jeigu ofi-
cialusis atstovas keitimo zoną palieka ir užima kitą 
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vietą, jis praranda teisę vadovauti savo komandai ir 
rūpintis ja, ir jis privalo grįžti į keitimo zoną, kad 
susigrąžintų prarastą teisę.

 Kiekvienu atveju rungtynių metu komandų oficia-
lieji asmenys ir žaidėjai išlieka teisėjų kontrolėje ir 
įprastos taisyklės dėl personalinių nuobaudų taip pat 
galioja, nors oficialusis atstovas ar žaidėjas nutaria 
pakeisti savo vietą keitimo zonoje arba aikštėje, ją 
palikdamas. Todėl nesportiškas elgesys, grubus ne-
sportiškas elgesys ir ypatingai nesportiškas elgesys 
yra baudžiami taip pat vienodai kaip pažeidimai 
įvykdyti žaidimo aikštelėje arba keitimo zonoje.

6. Jeigu Keitimo zonos reglamentas yra pažeidžia-
mas, teisėjai privalo veikti pagal Taisykles 16:1b, 
16:3d arba 16:6b (įspėjimas pašalinimas, diskvali-
fikacija).

Tarptautinė 
rankinio 
Federacija

 reikalavimai žaidimo aikštei ir vartams �

a) Žaidimo aikštė (diagrama 1) yra 40 m ilgio ir 20 m 
pločio stačiakampis. Jis išmatuojamas dviejų diago-
nalių ilgiu. Nuo galinės ir šoninės linijų susikirtimo 
kampo iki priešais esančio kampo dydis turi siekti 
44.72 metro. Diagonalių ilgis nuo pusės aikštės turi 
siekti 28.28 metro, matuojant nuo kiekvieno kampo 
iki priešais esančio vidurio linijos ir šoninės linijos 
susikirtimo taško.

 Žaidimo aikštė žymima linijomis, kurios paprastai 
taip ir vadinamos “linijomis”. Vartų linijos plotis 
(tarp virpstų) kaip ir pačių virpstų yra 8 cm, visų 
kitų linijų plotis yra 5 cm. Linijos, skiriančios žaidi-
mo aikštės gretimas zonas, gali būti kitokių spalvų 
kaip gretimos zonos.

b) Vartų aikštelę prieš vartus sudaro stačiakampis 3x6 
metro ir du ketvirčiu susieti apskritimo sektoriai, 
kiekvienas 6 metrų spinduliu Aikštelei žymėti bū-
tina nubrėžti 3 metrų ilgio liniją, lygiagrečią vartų 
linijai 6 metrų atstumu nuo vartų linijos išorinio 
krašto iki vartų aikštelės linijos išorinio krašto. 



100 101

Nuo abiejų šios linijos pusių brėžiami du 6 metro 
spindulių apskritimo ketvirtadalio lankai su centru, 
susikertančiu vartų linijos išorinio krašto ir vartų 
virpsto vidinės užpakalinės pusės taške. Linijos 
ir taškai, ribojantys vartų aikštelę, vadinami vartų 
aikštelės linija. Atstumas tarp abiejų lankų susikir-
timo taškų ir vartų galinės linijos yra 15 metrų (di-
agrama 5).

c) Punktyrinė laisvo metimo linija (9 metrų linija) 
žymima lygiagrečiai ir turinčiai bendrą centrą var-
tų aikštelės linijai, tačiau ne toliau kaip 3 metrus 
nuo vartų linijos. Punktyrų ilgis, kaip ir atstumas 
tarp jų yra 15 cm. Punktyrai brėžiami stačiakam-
pių arba radialinės formos. Sulenktų punktyrų ma-
tavimai atliekami pagal išorinės pusės stygą (dia-
grama 5).

d) 7 metrų linija vieno metro ilgio nubrėžiama ly-
giagrečiai vartų linijai tiesiogiai prieš vartus 7 
metrų atstumu nuo vartų linijos išorinio krašto 
iki septynių metrų linijos išorinio krašto (diagra-
ma 5).

e) Vartininką ribojanti linija (4 metrų linija) brėžiama 
tiesiogiai prieš vartus ir yra 15 cm ilgio. Ji yra ly-
giagreti vartų linijai 4 metrų atstumu nuo vartų lini-
jos išorinio krašto iki 4 metrų linijos išorinio krašto. 
Tokiu būdu abiejų linijų plotis įskaitytinas į šiuos 
matmenis.

f) Žaidimo aikštę turi supti saugumo zona, kuri yra ne 
siauresnė kaip 1 metro išilgai šoninėms linijoms ir 
2 metrų pločio už galinių vartų linijų.

g) Vartai (diagrama 2) pastatomi išorinių linijų centre. 
Vartai turi būti stipriai pritvirtinti prie grindų arba 
sienos esančios už jų. Vartų vidiniai išmatavimai 
yra 3 metrai plotis ir 2 metrai aukštis. Vartų rėmai 
turi būti stačiakampio formos, tai reiškia, kad vi-
daus įstrižainės turi būti 360.5 cm (maksimalios 
361 cm minimalios 360 cm su galimu maksimaliu 
nukrypimu 0.5 cm).

 Vartų virpstų užpakalinė pusė turi būti pastatyta 
viename lygyje su vartų linijos (ir galinės vartų 
linijos) išoriniu kraštu, kad virpsto priekinė pusė 
stovėtų 3 cm toliau nuo išorinės linijos vidaus 
krašto.

 Vartų virpstai ir skersinis, jungiantis juos, turi 
būti pagaminti iš vienos rūšies medžiagos (pvz., 
medžio, lengvo metalo arba sintetinės medžiagos) 
ir būti kvadrato formos (8 cm), ir užapvalinti 4±1 
mm spinduliu. Virpstai ir skersinis turi būti mato-
mi iš trijų žaidimo aikštės pusių, nudažyti skersi-
nėmis juostomis aiškiai kontrastingomis dvejomis 
spalvomis, kurios skirtųsi nuo aikštės spalvos. 
Abu vartai turi būti nudažyti vienoda spalva.

 Vienoda spalva nudažytų juostų virpstų ir skersi-
nio sujungimo vietų matmenys yra 28 cm į kie-
kvieną pusę. Visų kitų nudažytų juostų ilgis yra 20 
cm. Kiekvienuose vartuose turi būti tinklas, vadi-
namas vartų tinklu, kuris tvirtinamas tokiu būdu, 
kad kamuolys, patekęs į vartus, negalėtų tuoj pat 
iššokti atgal arba kiaurai praskrieti per vartus. Jei 
yra būtina naudojamas papildomas tinklas, kuris 
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prikabinamas už vartų linijos. Atstumas tarp vartų 
linijos ir papildomo tinklo turi būti ne mažiau kaip 
60 cm.

h) Vartų tinklo gilumos karkasas viršuje yra 0.9 me-
trų už vartų linijos ir 1.1 metrų apačioje su galimu 
nukrypimu ± 0.1 metro. Sutvirtinamųjų kampainių 
matmenys neturi būti didesni kaip 10x10 cm. Tin-
klas tvirtinamas prie virpsto ir skersinio maždaug 
kas 20 cm. Pagrindinis ir papildomas tinklas turi 
būti pritvirtinti taip, kad kamuolys negalėtų kiaurai 
praskrieti per juos.

i) Už vartų ir galinės vartų linijos centre, maždaug 1.5 
metrų atstumu, 5 metrų aukštyje nuo grindų apa-
čios, pakabinamas vertikalus 9-14 metrų pločio ap-
sauginis tinklas.

j) Keitimo zonos viduryje, vienoje iš šoninių linijų 
pusėje pastatomas sekretoriato stalas. Stalas, kurio 
ilgis ne daugiau kaip 4 metrai, turėtų būti 30-40 cm 
aukščiau grindų dėl patikimos aikštelės apžvalgos.

k) Visi matmenys be tam tikrų nukrypimų turi atitikti 
ISO (Tarptautinė standartų organizacija) normaty-
vus 2768-1:1989 m.

l) Rankinio vartai yra standartizuoti Europos standar-
tizacijos komitete, CEN (Europinio standarto komi-
tetas) EN 749 kartu su EN 202.10-1.

Diagrama	5	:	Vartų	aikštelė	ir	aplinka

8
5

5
8

5

5
5 15

15

300

100

300

300

400
700

15

245
209

316

r =
 600Apskritim

o ketvirtadalio centras

Visi m
atm

enys yra centim
etrais

r =
 900




