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IHF rankinio žaidimo taisyklių Paaiškinimai ir Interpretacjios

Leidimas: 2018m. liepos 01d.

Žaidimo taisyklių ir teisėjų komisija kartu su IHF taisyklių ekspertais išdiskutavo keletą 
skirtingų temų, susijusių dėl taisyklių interpretavimu ir sutarė paskelbti naują taisyklių 
paaiškinimo ir interpretavimo versiją, siekdami išaiškinti teisingus sprendimus tam 
tikrose situacijose.

Čia yra kai kurie nauji paaiškinimai ir kai kurios atnaujintos formuluotės iš 
anksčiau 2016m. liepos 1d. išleistos paaiškinimų versijos.

Ši nauja Paaiškinimų ir Interpretacijų versija galioja nuo 2018m. liepos 01d.

Paskutinių 30 sekundžių taisyklė

Taisyklės 8:10c ir 8:10d buvo modifikuotos 2016 su tikslu eliminuoti tam tikrus 
nesportinius žaidėjų poelgius paskutiniais rungtynių momentais, suteikiant 
prasižengusio žaidėjo komandai galimybę laimėti rungtynes.  Tuo pačiu metu šios 
taisyklės pralaiminčiai komandai suteikia galimybę pasiekti vieną ar daugiau įvarčių, 
išsaugant žiūrovų dėmesį iki paskutinių rungtynių sekundžių. 

Pagal Taisyklę 8:10c žaidėjas ar komandos oficialus asmuo, kuris paskutiniais rungtynių 
momentais sutrukdė ar uždelsė priešininkų metimo atlikimą, už šią pražangą buvo 
skiriamas 7 metrų baudinys. Pagal Taisyklę 8:10d 7 metrų baudinys buvo skiriamas 
prieš komandą, kurios žaidėjas ar oficialus asmuo buvo diskvalifikuotas už atitinkamus 
veiksmus, kuomet paskutinėms rungtynių minutėmis kamuolys buvo žaidime. 
Pastarasis veiksmas interpretuojant šią taisyklę nesukėlė didelių keblumų.

Taisyklė 8:10c buvo taikoma tik tuomet, kai kamuolys nebuvo žaidime ir gynėjas 
sutrukdė ar uždelsė priešininkų metimo atlikimą. Bet ši taisyklė sukėlė klaidingas 
teisėjų, žaidėjų ir kitų rankiniu suinteresuotų šalių interpretacijas, o taip pat nustatant 
tam tikrus itin nesportinius poelgius, kurie negali būti tinkamai nubausti pagal 
dabartinę šios taisyklės formuluotę, leidžiančią prasižengusiai komandai laimėti 
rungtynes ar išsaugoti rezultatą, tuo pačiu sukuriant blogą rankinio įvaizdį.

Tuo tikslu IHF su Naujų Taisyklių Darbo Grupe (NRWG) sudaryta iš Žaidimo Taisyklių ir 
Teisėjų komisijos (PRC) ir Treneravimo ir Metodinės komisijos (CCM) narių,  
interpretuodami šią taisyklę nusprendė padaryti nežymius pataisymus atnaujinant 
išaiškinimą "nesilaikymas distancijos (Taisyklė 8:10c)", įskaitant papildomą 
interpretaciją, kada 7m baudinys ir diskvalifikacija taikoma taip pat, jei gynėjo aktyvus 
neteisėtas veiksmas padaromas metimo atlikimo metu.
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Atnaujinamas esamas išaiškinimas
Distancijos nesilaikymas (Taisyklė 8:10c)

‘Distancijos nesilaikymas’ baudžiamas diskvalifikacija ir 7 metrų baudiniu, jeigu 
metimas paskutinių 30 sekundžių metu negali būti atliktas.

Taisyklė taikoma, jei neleistinas veiksmas įvyksta per paskutines 30 sekundžių ar 
finalinės rungtynių sirenos metu (žr. Taisyklės 2:4, 1 paragrafą). Šiuo atveju, teisėjų 
priimtas sprendimas pagrįstas jų pastebėtų faktų pagrindu ar vertinimais (žr. Taisyklės 
17:11).

Jeigu, paskutinių 30 sekundžių metu žaidimas nutraukiamas dėl sutrukdymo, kuris nėra 
tiesiogiai susijęs su pasiruošimu metimui ar metimo atlikimu (pvz. netaisyklingas 
keitimas, nesportinis elgesys žaidėjų keitimo zonoje), taikoma Taisyklė 8:10c.

Jei metimas, pavyzdžiui, yra atliktas, bet blokuojamas per arti stovinčio ir aktyviai 
trukdančio žaidėjo metimo rezultatui ar sutrikdant metiką metimo atlikimo metu, 
Taisyklė 8:10c taip pat turi būti taikoma.

Jeigu žaidėjas stovi arčiau kaip trys metrai nuo metančiojo, bet aktyviai netrukdo 
metimo atlikimui, nebus baudžiamas. Jei žaidėjas stovintis per arti išnaudoja šią padėtį 
blokuoti metimą ar perimti perdavimą iš metiko, Taisyklė 8:10c taikoma taip pat.

Atnaujinamas esamas išaiškinimas 
Pagalba traumuotiems žaidėjams (Taisyklė 4:11)

Tais atvejais, kai keletą tos pačios komandos žaidėjų gavo traumas (pavyzdžiui, po 
susidūrimo), teisėjai ar rungtynių inspektorius gali duoti leidimą papildomiems 
tinkamiems asmenims įeiti į žaidimo aikštelę suteikti pagalbą žaidėjams, maksimaliai 
du asmenys vienam traumuotam žaidėjui. Papildomai, skubios pagalbos atveju, teisėjai 
ir rungtynių inspektorius turi būti pasiruošę paramedikams duoti leidimą įeiti į aikštelę.

Naujas išaiškinimas
Pasyvaus žaidimo perdavimų skaičiavimas (Taisyklė 7:11, Paaiškinimas 4 Priedas 3,
pavyzdžiai 13/14)

Tai skaičiuojama kaip perdavimas, jei metimas į vartus yra blokuojamas ir kamuolys 
grįžta metikui ar jo komandos draugui.



3 

Naujas išaiškinimas
Vartininko diskvalifikacija pagal Taisyklės 8:5 Komentarą

Tai taikoma, kuomet vartininkas išeina iš vartų aikštelės ar yra panašioje padėtyje už 
vartų aikštelės ribų ir priešpriešais susiduria su priešininku. Tai netaikoma, kuomet 
vartininkas bėga ta pačia kryptimi kaip priešininkas, pavyzdžiui, po keitimo išbėgus į 
aikštelę.

Naujas išaiškinimas 
7 metrų skyrimas kai vartai yra tušti (14:1 ir Paaiškinimas 6c)

Aiškios galimybės pasiekti įvartį apibrėžimas Paaiškinime 6c aprašytose situacijose, kai 
yra aiški ir netrukdoma galimybė kamuolį mesti į tuščius vartus, reikalauja, kad žaidėjas 
turėtų kamuolį ir aiškiai ketintų atlikti metimą į tuščius vartus. 

Šis aiškios galimybės pasiekti įvartį apibrėžimas taikomas neatsižvelgiant į pražangos 
tipą ar kamuolys yra žaidime, ar ne, ir bet koks metimas turi būti atliekamas iš teisingos 
metančiojo ar jo komandos draugų užimamos pozicijos. 

Naujas išaiškinimas
Video peržiūros naudojimas

Kuomet  'įvartis/ne įvartis' atveju sprendimo priėmimui reikalinga video peržiūros 
technologija,  bus pratęstas įvarčio atšaukimo terminas, kuris pagal Taisyklę 9:2 yra 
leidžiamas tiktai iki pradedamo metimo atlikimo, apribojimas pratęsiamas iki kito 
kamuolio praradimo.

Naujas išaiškinimas 
Žaidėjas į aikštelę įeina netinkamos spalvos marškinėliais arba 
kitu numeriu (Taisyklė 4:7 and 4:8)

Pažeidimas pagal Taisykles 4:7 ir 4:8 neįtakos kamuolio kontrolės praradimo. Tai tiktai 
įtakos žaidimo sustabdymą su tikslu ištaisyti netikslumą ir rungtynes atnaujinti metimu 
komandai paskutiniai kontroliavusiai kamuolį.




