Slovenský zväz hádzanej – Komisia rozhodcov

Pravidlá IHF : výklad Pravidla 15
Pravidlo 15 Všeobecné pokyny pre vykonávanie hodov. Začiatočný hod.
Vhadzovanie. Vyhadzovanie. Voľný a 7 – m hod
Problém : záverečný hod a troj (3) sekundový limit na odohranie lopty, zmena
zaradenia hodu
Interpretácia posledného odseku Pravidla 15 :5 - po hvizde na hod musí hráč s loptou
túto do 3 sekúnd odohrať sa týka situácií uvedených v časti pravidla :
a) Pri začiatočnom hode (10:3) alebo 7-m hode (14:4).
b) Pri vhadzovaní, vyhadzovaní a voľnom hode
• pri zahájení hry po Time – oute;
• pri zahájení hry voľným hodom podľa 13:4;
• pri zdržovaní vykonania hodov;
• pri oprave postavenia hráčov;
• po slovnom upozornení alebo napomenutí.
Rozhodujúcim faktorom výkladu textu - odohrania lopty do 3 sekúnd - je, že rozhodcovia
na výkon hodu (teraz VH) zapískajú potom, čo podľa 15:5b znamená, že čas hry bol pred
hvizdom prerušený Time - outom. Špeciálny výklad tohto pravidla (pri dodržaní iných
sprievodných príkazov pravidiel) platí aj v prípadoch tých záverečných hodov (15:5, 15:2) ),
ktoré budú vykonané krátko 1 – 2 sekundy pred koncom polčasu, zápasu alebo predĺžení!
V záujme korektnosti a transparentnosti vyhodnotenia výsledku takéhoto hodu a snahe
predchádzať problémov pri uznaní gólu z takéhoto hodu platí, že rozhodcovia majú nikde
v pravidlách popísané právo:
• zbytok hracieho času 1-2 sekundy (po upozornení hráča vykonávajúceho tento hod
a brániacich hráčov nechať po hvizde uplynúť bez vykonania hodu, pričom
rozhodcovia túto dohodu oznámia
časomeračovi a zodpovedným vedúcim
družstiev;
• po uplynutí zbytku hracieho času 1-2 sekundy, kedy časomiera ukazuje 00.00 a po
hvizde rozhodcu v poli hráč s loptou vykoná tento záverečný hod – priamy hod na
bránu.. Pozor pri hode platí, že po hvizde na vykonanie hodu má hráč s loptou opäť
3 sekundy na vykonanie hodu. Za korektné dodržanie
3 sekundového limitu na
vykonanie hodu zodpovedajú výlučne rozhodcovia.
• Dohodou a priamym – posledným – hodom na bránu sa predišlo akýmkoľvek
pochybnostiam a problémom pri určení miesta kde sa nachádzala lopta v čase po
hvizde :bol gól, lopta bola vo vzduchu pred bránou, bola za bránkovou čiarou ? Je
zrejmé, že rozohrávka lopty a až následná streľba v limite 1-2 sekundy takúto
možnosť identifikácie regulárnosti gólu neposkytuje.
• Záver: hod vykonávaný v limite posledných 1 –2 sekúnd nie je a nemusí byť priamy
hod na bránu. Hod po vyčerpaní limitu a stave časomiery 00.00 je v ďalšom limite 3
sekúnd po hvizde priamy hod na bránu.
• Poznámka: hráč s loptou – po hvizde na vykonanie hodu – nemusí vystreliť na bránu
súpera. Položenie alebo vypustenie lopty na hraciu plochu nie je nešportové
správanie a nebude trestané.
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