IHF:n pelisääntöjen ohjeita ja selityksiä
versio 1.7.2019

IHF:n sääntökomitea on julkaissut uudet pelisääntöjen tulkintaohjeet.
Näissä on joitakin uusia ohjeita ja joitakin päivityksiä 1.7.2016 sekä 1.7.2018 julkaistuihin ohjeisiin.
Uudet ohjeet ja tulkinnat ovat voimassa 1.7.2019 alkaen.

Viimeisen 30 sekunnin sääntö
Sääntöjä 8:10c ja 8:10d muutettiin vuonna 2016 tarkoituksena estää tietynlainen
epäurheilijamainen käytös ottelun viime hetkillä. Nämä uudet säännöt antavat häviöllä olevalle
joukkueelle mahdollisuuden yhden tai useamman maalin tekemiseksi sekä säilyttävät katsojien
mielenkiinnon ottelun viime sekunneille asti.
Säännön 8:10c tulkinnan kanssa ei tullut ongelmia mutta sääntö 8:10d osoittautui vaikeammaksi.
Sitä tulkittiin osittain väärin ja lisäksi sen sanamuoto ei mahdollistanut tiettyjen erittäin
epäurheilijamaisten tekojen rankaisemista, mahdollistaen rikkovan joukkueen ottelun voittamisen
ja antaen käsipallolle huonon imagon.
Tästä syystä tulkintaa on päivitetty ja lisätty siihen tulkinta, siitä että 7m:n heitto ja ottelusta
sulkeminen tulee tuomita myös puolustavan pelaajan aktiivisesta liikkeestä heiton suorituksen
aikana eikä vain ennen sen suorittamista.
2018 – Päivitys olemassa olevaan ohjeeseen
3m etäisyyden pitämättä jättäminen (Sääntö 8:10c)
”Etäisyyden pitämättä jättäminen” johtaa ottelusta sulkemiseen ja 7m:n heittoon, jos viimeisen 30
sekunnin aikana vapaa-, ulos-, sisään- tai alkuheittoa ei voida suorittaa viimeisen 30 sekunnin
aikana.
Sääntö on voimassa, jos virhe tapahtuu peliajan viimeisen 30 sekunnin aikana tai samanaikaisesti
summerin soidessa (kts Sääntö 2:4, 1. kappale). Tässä tapauksessa tuomarit tekevät päätöksensä
omien tapahtumatoteamustensa perusteella (Sääntö 17:11).
Sääntöä 8:10c tulee soveltaa, jos peli katkaistaan viimeisen 30 sekunnin aikana syystä, joka ei
suoraan liity heiton suorittamiseen tai siihen valmistautumiseen (esim. väärä vaihto,
epäurheilijamainen käytös vaihtoalueella tms).
Sääntöä 8:10c tulee myös soveltaa, jos heitto suoritetaan ja sitä aktiivisesti estetään (esim.
seisomalla liian lähellä heittäjää ja torjumalla heitto), tai samalla tavoin sen suorittamista
häiritään.
Jos pelaaja seisoo alle 3 metrin etäisyydellä heiton suorittajasta muttei aktiivisesti estä heiton
suorittamista, tästä ei seuraa rangaistusta.

2019 – Uusi ohje
Sääntö 2:5
Jos maalivahti loukkaantuu peliajan päättymisen jälkeen suoritettavaa vapaaheittoa edeltävästi,
puolustavan joukkueen sallitaan vaihtaa maalivahtia. Tämä poikkeus ei koske puolustavan
joukkueen kenttäpelaajia.

2019 – Uusi ohje
Vapaaheitto peliajan päättymisen jälkeen (Säännöt 2:6 ja 8:10c)
Peliajan päättymisen jälkeen suoritettavan vapaaheiton tai 7m:n heiton yhteydessä tapahtuvista,
puolustavan joukkueen pelaajien rikkeistä tai epäurheilijamaisista teoista tulee rangaista
sääntöjen 16:3, 16:6 tai 16:9 mukaisesti. Heitto on tämän jälkeen uusittava (Sääntö 15:9, 3.
kappale). Sääntöä 8:10c ei tule soveltaa tällaisissa tapauksissa.

2019 – Uusi ohje
Sääntö 3:3
Kansallisilla ja kansainvälisillä lajiliitoilla on oikeus sallia myös sellaisten varapallojen käyttö, jotka
eivät ole sihteeripöydän ääressä. Päätöksen varapallon käyttöönotosta tekevät erotuomarit
säännön 3:4 mukaisesti.

2019 – Uusi ohje
Säännöt 4:7-4:9
Kansainvälisillä ja kansallisilla lajiliitoilla on oikeus sallia teknisten apuvälineiden (langattomat
kommunikaatiovälineet yms.) käyttö vaihtoalueella. Välineitä tulee käyttää urheilullisella tavalla
eikä esimerkiksi kommunikaatioon ottelusta suljetun pelaajan tai johtajan kanssa.

2018 – Päivitys olemassa olevaan ohjeeseen
Loukkaantuneen pelaajaan avustaminen pelikentällä (Sääntö 4:11)
Jos samassa yhteydessä useampi saman joukkueen pelaaja loukkaantuu, erotuomarit tai
otteluvaltuutettu voivat antaa luvan ylimääräisille, korkeintaan kahdelle loukkaantunutta pelaajaa
kohti, ottelupöytäkirjaan merkityille henkilöille tulla pelikentälle antamaan lääkinnällistä apua.
Lisäksi erotuomarit ja otteluvaltuutettu antavat tarvittaessa luvan ensiapuhenkilökunnalle tulla
pelikentälle.

2018 – Uusi ohje
Syöttöjen laskeminen passiivisen pelin ennakkovaroitusmerkin näyttämisen aikana (Sääntö 7:11)
Mikäli maalia kohti suuntautuva heitto torjutaan ja pallo kimpoaa takaisin heittäjälle tai hänen
joukkuetoverilleen, tämä lasketaan yhdeksi syötöksi.

2018 – Uusi ohje
Säännön 8:5 selityksen mukainen maalivahdin ottelusta sulkeminen
Tämä koskee tilannetta, jossa maalivahti tulee maalialueeltaan vastaan pelikentälle tai on
vastaavanlaisessa asemassa pelikentällä maalialueensa ulkopuolella ja törmää
kasvokkain/etupuolelta vastapelaajan kanssa. Se ei koske tilannetta jossa:
a) maalivahti juoksee samansuuntaisesti vastapelaajan kanssa, esim. palatessaan
vaihtoalueelta pelikentälle
b) hyökkäävä pelaaja juoksee pallon perässä ja pallo ehtii pomppimaan/pyörimään
hyökkääjän ja maalivahdin välissä
Edellä mainituissa tilanteissa erotuomarit tekevät päätöksen tapahtumatoteamuksiensa
perusteella.

2018 – Uusi ohje
7m-heiton tuomitseminen maalin ollessa tyhjä (Sääntö 14:1 ja Tulkintaohje 6c)
Selvä maalinsaantitilaisuus tulkitaan tässä tilanteessa olevan, kun pelaajalla on pallo hallussaan ja
hän selvästi yrittää suoraa heittoa tyhjää maalia kohti. Tämä tulkinta selvästä
maalinsaantitilaisuudesta on voimassa riippumatta rikkeen tyypistä tai voimakkuudesta ja
riippumatta siitä onko pallo pelissä vai ei. Kaikki tällaisissa tilanteissa suoritettavat heitot (esim.
sisään-, alku-, vapaaheitot jne.) on lisäksi suoritettava oikeasta kohdasta pelikentällä ja kaikkien
suorittavan joukkueen pelaajien tulee olla oikein sijoittuneina.

2018 – Uusi ohje
Videotarkistus
Kun halutaan käyttää videotarkistusta apuna päätettäessä, onko pallo ollut maalissa vai ei,
jatketaan mahdollisuutta hylätä maali Säännössä 9:2 mainitusta takarajasta (eli seuraavan
alkuheiton käynnistysvihellykseen asti) seuraavaan pallonhallinnan vaihtumiseen asti.

2018 – Uusi ohje
Pelaajan astuminen pelikentälle väärässä peliasussa tai väärällä pelinumerolla (Säännöt 4:7-8)
Sääntöjen 4:7 tai 4:8 rikkominen ei johda pallon hallinnan vaihtumiseen. Se johtaa ainoastaan
pelin katkaisemiseen, jotta voidaan korjata virhe, ja sen jälkeiseen pelin käynnistämiseen ennen
pelin katkaisemista pallo hallussaan olevan joukkueen pelitilannetta vastaavalla heitolla.

2019 – Uusi ohje
Sääntö 16:9d
Jos pelaaja ottelusta sulkemisen jälkeen syyllistyy erittäin törkeään epäurheilijamaiseen
käytökseen säännön 8:10a mukaisesti, pelaajaa rangaistaan toisella ottelusta sulkemisella sekä
kirjallisella raportilla ja joukkuetta vähennetään yhdellä pelaajalla 4 minuutin ajaksi.

2019 – Uusi ohje
Maalien kaatumisen ehkäiseminen (Sääntö 1:2)
Maalien tulee olla tiukasti lattiaan tai niiden takana olevaan seinään kiinnitettyjä tai
vaihtoehtoisesti niissä tulee olla muu kaatumisen ehkäisevä mekanismi.
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