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ПРЕДГОВОР 
 
 
 
Тези правила на играта влизат в сила от 1 юли 2016 година. 
 
 
Правилата , коментарите, жестовете, разясненията към правилата на играта и регламента 
на зоната за смяна са компоненти на общите правила.  
 
 
Имайте предвид също включените Указания и тълкувания, които дават допълнителни 
насоки относно прилагането на определени правила. Старата версия на Състезателните 
правила, публикувана през 2010 г., заедно с актуализациите си, вече не е валидна. 
Указанията и тълкуванията, могат да бъдат разширени, ако е необходимо. 
 
 
Указанията за игралото поле и вратите, които са включени в Правилника са за улеснение 
на ползващите го читатели и не са неразделна част правилата. 
 
 
 
Забележка: 
За по-голямо удобство, в този правилник обикновено се използва мъжки род на думи във 
връзка със състезатели, съдии, длъжностни лица и други лица. Въпреки това, 
правилата се прилагат еднакво за мъже и жени, с изключение на правилата, отнасящи 
се за размера на топките, които се използват (вж. Правило 3) 
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Правило 1: Игрище 
 
1:1 Игрището (виж фиг. 1) представлява правоъгълник с дължина 40 метра и широчина 20 
метра и обхваща две вратарски полета (виж 1:4 и 6) и едно игрално поле. Дългите линии 
се наричат странични линии, късите - линии на вратите, а между стълбовете - гол-линии. 
Около игрището трябва да има зона за безопасност, която да е най-малко 1 метър покрай 
страничните линии и 2 метра зад линиите на вратата. 
Очертанието на игрището по време на играта не трябва да се променя по никакъв начин, 
така, че да облагодетелства единия отбор. 
 
1:2 В средата на линията на вратата се поставя врата (виж фиг. 2а и 2б). Вратите трябва 
да са закрепени здраво към пода или към стените зад тях. Те са с вътрешни размери 2 
метра височина и 3 метра широчина. 
Стълбовете на вратите трябва да са здраво свързани помежду си с напречна греда. 
Задната част на стълбовете трябва да е изравнена със задния край на гол-линията. 
Стълбовете и напречната греда са с квадратно сечение (8см.). Те трябва да са ясно 
видими от три страни на игралното поле и да са боядисани на ленти в два контрастни 
цвята, за да изпъкват по-ясно на фона. 
Всяка врата трябва да е има мрежа, която е здраво закрепена така, че топка, попаднала 
във вратата, по естествен начин да остане вътре в нея. 
 
1:3 Всички линии на игралното поле са неразделна част от площта, която ограничават. 
Гол-линиите между стълбовете са широки 8см. (виж фиг. 2а), а всички други линии са с 
ширина 5 см. 
Линии между две съседни зони могат да бъдат заменени с разлика в цветовете между 
прилежащите площи на пода. 
 
1:4 Пред всяка врата се намира вратарско поле (виж фиг. 5). Вратарското поле се 
ограничава от линия на вратарското поле (6-метрова линия), която се очертава по следния 
начин: 
 а) пред вратата на разстояние 6 метра, успоредно на гол-линията, се очертава линия 
с дължина 3 метра (измерва се от задния край на гол-линията към предния край на 
линията на вратарското поле); 
 б) две четвъртини от окръжност с радиус 6 метра (измерват се от задния вътрешен 
ръб на стълбовете) свързват 3-метровата линия с линията на вратата (виж фиг. 1 и 2а). 
 
1:5 Линията за свободно хвърляне (9-метровата линия) се очертава пунктирана на 
разстояние 3 метра от линията на вратарското поле. Отделните части на линията за 
свободно хвърляне, както и разстоянието между тях е 15 см. (виж фиг. 1). 
 
1:6 7-метровата линия е с дължина 1 метър, точно срещу вратата. Тя е успоредна на гол-
линията и се очертава на разстояние 7 метра, измерено от задния край на гол-линията, 
към предния край на 7-метровата линия (виж фиг.1). 
 
1:7 Ограничаващата вратаря линия (4-метрова линия) е с дължина 15см. и е пред вратата. 
Тя е успоредна на гол-линията и се очертава на разстояние 4 метра пред нея (измерено от 
задния край на гол-линията до предния край на 4-метровата линия) (виж фиг. 1). 
 
1:8 Средната линия съединява средните точки на двете странични линии (виж фиг.1 и 3). 
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1:9 Линията за смяна (част от страничната линия) за всеки отбор започва от средната 
линия до точка на разстояние 4,5 метра от нея. От тази точка на линията за смяна, 
успоредна на средната линия и от двете страни на страничната линия, навътре и навън се 
очертават линии с дължина 15см. (виж фиг. 1 и 3). 
 
 
Забележка: 
Техническите изискания в детайли за игрището и вратите могат да бъдат намерени в 
„Указания за игрището и вратите”. 
 
 
Пояснение:  
Зоната в игрището между двете вратарски полета, по-долу в текста се нарича 
игрално поле. 
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Фигура 1: Игрище (виж също фиг. 5)  
Размерите са посочени в сантиметри 
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Фигура 2а: Врата 
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Фигура 2б: Врата – страничен изглед 
 

 
 
 
 
Фигура 3: Линии и зона за смяна 
 

 
 

Съдийската маса и скамейките за резервите трябва така да са поставени, че 
секретарят/времеизмервачът да може да вижда линиите за смяна. Масата трябва да бъде 
поставена по-близко до страничната линия, отколкото скамейките, но най-малко на 50 см. 
от нея.  
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Правило 2: Време за игра, сигнал за край, тайм-аут 
 
Време за игра 
2:1 Времето за игра за всички отбори със състезатели на 16 години и повече е 2 
полувремена х 30 минути. Почивката между тях обикновено е 10 мин. 
Времето за игра при юношески отбори от 12 до 16 години е 2 Х 25 минути, а за детски 
отбори от 8 до 12 години - 2 Х 20 минути. В двата случая почивката между полувремената 
е 10 минути. 
 
Забележка: 
IHF, континентални конфедерации и национални федерации имат право да прилагат 
различни разпоредби по отношение на почивката между полувремената. Максималната 
продължителност почивка е 15 минути. 
 
2:2 Ако след края на редовното време една среща е завършила на равно и трябва да се 
излъчи победител, след почивка от 5 минути се играе продължение. То трае 2 Х 5 минути 
с 1 минута почивка между полувремената. 
Ако след първото продължение резултатът е равен, след почивка от 5 минути се играе 
второ продължение от 2 Х 5 минути, с една минута почивка между полувремената. 
В случай, че и тогава не се излъчи победител се постъпва съгласно Наредбата на 
първенството. При условие, че трябва да се изпълняват 7-метрови хвърляния, за да се 
излъчи победител, трябва да се спазят изискванията от коментара по-долу. 
 
 
Коментар: 
Състезатели, които не са отстранявани или дисквалифицирани в края на редовното 
време, имат право да участват в изпълнението на 7-метровите хвърляния, ако за 
определяне на победител трябва да се изпълняват такива (виж 4:4, абзац 2). Всеки 
отбор определя 5 състезателя. Тези състезатели изпълняват по едно 7-метрово 
хвърляне, редувайки се със състезатели на другия отбор. Отборите не са задължени 
да определят предварително последователността за изпълнение на техните 
състезатели. Вратарят може свободно да се избира и сменя измежду състезателите, 
имащи право да участват. Състезател може да участва в 7-метровите хвърляния 
като изпълняващ и вратар.  
 
Съдиите решават коя врата ще се използва. Те теглят жребий и спечелилият отбор 
избира дали да изпълнява първи или последен. Ако след петте изпълнения за всеки 
отбор, резултатът е все още равен, изпълненията продължават в обратна 
последователност (който е изпълнявал първи, изпълнява последен и обратно).  
 
При такова продължение, всеки отбор трябва отново да определи 5 състезателя. 
Всички или някои могат да са същите, както при първите изпълнения. Това определяне 
на по 5 състезатели продължава, докато не се излъчи победител. Победител е този, 
който има гол преднина при равен брой изпълнени 7-метрови хвърляния с 
противниковия обор. 
 
Състезатели могат да бъдат лишени от право за по-нататъшно участие в 
изпълнението на 7-метровите хвърляния в случай на грубо или повтарящо се 
неспортсменско поведение. Ако състезателят е бил определен за изпълняващ, 
отборът трябва да определи друг състезател. 
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Сигнал за край 
 
2:3 Времето за игра започва със сигнал за начално хвърляне от съдията и завършва с 
автоматичен сигнал за край от времеизмервателното устройство в залата или от 
времеизмервача. Ако не прозвучи такъв сигнал, съдията, времеизмервача или делегата го 
подава и показва, че времето за игра е изтекло (17:9). 
 
 
Коментар: 
Ако в залата няма информационно табло с автоматичен сигнал за край, 
времеизмервачът си служи с настолен или ръчен хронометър и дава край на срещата 
със сигнал. (18:2, абзац 2). 
 
2:4 Нарушенията на правилата и неспортсменско поведение, отсъдени преди или 
едновременно с прозвучаване на сигнал за край (на полувреме или на срещата, съответно 
и в продълженията), се наказват след прозвучаването на сигнала, също и ако 
произтичащото свободно хвърляне (съгласно Правило 13:1) или 7-метрово хвърляне не 
могат да бъдат изпълнени докато не бъде подаден сигнал. 
 
Хвърлянето трябва да се повтори, ако сигнала за край (на полувремето или за край на 
срещата, както и в продълженията) прозвучи точно, когато свободното или 7-метровото 
хвърляне се изпълнява или когато топката е във въздуха. 
И в двата случая съдиите завършват срещата след като изчакат резултата от 
изпълнението на свободното или 7-метровото хвърляне. 
 
2:5 За свободни хвърляния, отсъдени (или повторени) съгласно Правило 2:4, има 
специални ограничения, прилагащи се относно позициите на състезателите или техните 
смени. Като изключение по Правило 4:4, само един състезател от изпълняващия 
хвърлянето отбор има право на смяна. Аналогично, на защитаващия се отбор е позволено 
да замени полеви играч за вратар, ако този отбор е играл без вратар, когато е подаден 
сигнала за край. Нарушенията се наказват съгласно Правило 4:5 абзац 1. Освен това, 
съотборниците на изпълняващия хвърлянето състезател, трябва да се намират на 3 метра 
от изпълняващия, както и да са извън 9-метровата линия на противника (13:7,15:6, виж 
Разяснение №1).Позицията на защитниците е посочена в Правило 13:8. 
 
2:6 Състезателите и официалните лица подлежат на персонално наказание при 
нарушение на правилата или неспортсменско поведение, възникнало по време на 
изпълнението на свободно или 7-метрово хвърляне във връзка с Правила 2:4-5. 
Нарушенията на правилата при изпълнение на такива хвърляния обаче не води до 
свободно хвърляне за противниковия отбор. 
 
2:7  Ако съдиите установят, че времеизмервачът е дал край на мача по-рано (на 
полувремето или на срещата, съответно и в продълженията), те са задължени да 
задържат състезателите на игрището и да се доиграе оставащото време. 
 
При подновяване на играта, топката остава в притежание на отбора, който я е притежавал 
в момента на прозвучалия по-рано сигнал. Ако топката не е била в игра, то играта се 
подновява с хвърляне съответстващо на игровата ситуация. Ако топката е била в игра, 
срещата продължава със свободно хвърляне . съгласно Правило 13:4 а-б. 
 
Ако първото полувреме на една среща (или продължение) е завършило по-късно, то 
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второто полувреме трябва да бъде съкратено със съответното време. Ако второто 
полувреме на една среща (или продължение) е завършило по-късно, то съдиите не могат 
да променят ситуацията. 
 
Тайм-аут 
 
2:8 Съдиите вземат решение за началото и продължителността на прекъсването ("тайм-
аут"). 
 
Тайм-аутът е задължителен, когато е: 
 а) отсъдено 2-минутно отстраняване или дисквалификация; 
 б) поискан тим тайм-аут; 
 в) подаден сигнал от времеизмервача или делегата; 
  г) необходима е консултация между съдиите съгласно Правило 17:7. 
 
Съобразно възникнали обстоятелства тайм-аут е препоръчително да се отсъди също и в 
определени други ситуации (виж Разяснение №2). 
Нарушенията на правилата по време на тайм-аут имат същите последствия, както 
нарушенията на правилата по време на игра (16:10). 
 
2:9 По принцип при тайм-аут съдиите решават кога да се спре и да се поднови времето за 
игра.  
 
Прекъсването на времето за игра трябва да се покаже на времеизмервача чрез три кратки 
сигнала и показване на Жест №15. 
Въпреки това, в случаите на задължителен тайм-аут, когато играта се прекъсва от сигнал 
на времеизмервача или делегата (2:8 б-в), времеизмервачът е длъжен да спре времето 
веднага, без да чака потвърждение от съдиите. 
След тайм-аут играта трябва да се поднови със сигнал (15:5б). 
 
 
Коментар: 
Подаденият от времеизмервача/делегата сигнал спира ефективно играта. Дори ако 
съдиите и състезателите не са осъзнали веднага, че играта е спряна, всяко дейсвие 
на игрището след този сигнал е невалидно. Това означава, че ако е отбелязан гол след 
сигнал от масата, голът не трябва да се зачете. Също така не е валидно решението 
да се отсъди хвърляне (7- метрово, свободно, странично, начално или вратарско 
хвърляне). Вместо това играта трябва да се поднови по начин, който отговаря на 
ситуацията, когато времеизмервачът /делегатът са подали сигнал (трябва да се има  
предвид, че обикновено причината за прекъсването е тим тайм-аут или неправилна 
смяна). 
Всяко персонално наказание, дадено от съдиите във времето от сигнала, подаден от 
масата, до прекъсването на играта от тяхна страна, остава валидно. То се прилага, 
независимо от вида на нарушението и строгостта на наказанието. 
 
2:10 Всеки отбор има право да получи едно едноминутно прекъсване (тим тайм-аут) във 
всяко полувреме от редовното време, но не и в продълженията. (Разяснение №3). 
Забележка: 
IHF, континентални конфедерации и национални федерации имат право да прилагат 
различни регламенти по отношение на броя на тим тайм-аутите, като се има 
предвид, че всеки отбор има право да получи три 1-минутни прекъсвания на мач (с 
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изключение на продълженията), но може да се поиска максимум два тим тайм-аута във 
всяка полувреме от редовното време. (Виж бележка в Разяснение №3). 
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Правило 3: Топка 

3:1 Топката се изработва от кожа или изкуствена материя. Тя трябва да е кръгла. 
Материалът не трябва да е гланциран или хлъзгав (17:3). 
 
3:2 Различните категории отбори трябва да използват следните по големина топки, 
съответно обиколка и тегло: 
 
� 58-60см. и 425-475 г. (IHF размер 3) за мъже и юноши (над 16-годишна възраст); 
 
� 54-56см. и 325-375гр. (IHF размер 2) за жени и девойки (над 14-годишна възраст) и 
юноши (възраст от 12 до 16 год.); 

 
� 50-52 см. и 290-330 гр. (IHF размер 1) за момичета (възраст 8 до 14 год.) и юноши 
момчета (възраст 8 до 12 г). 
 
 
Коментар: 
„Регламентът за топките” на IHF обхваща техническите изисквания за топките, 
които се използват при всички официални международни срещи.  
Тези правила не определят големината и теглото на топките за „мини- хандбал”. 
 
3:3 При всяка среща трябва да има налични най-малко две топки. Резервните топки по 
време на игра трябва да са на съдийската маса. Топките трябва да отговарят на 
изискванията на Правила 3:1-2. 
 
3:4 Съдиите решават кога ще се използва резервната топка. В такива случаи те трябва да 
пуснат резервната топка бързо в игра, за да се сведе до минимум прекъсването и се 
избегне отсъждането на тайм-аут. 
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Правило 4: Отбор, смени, екипировка, контузии на състезател 
 
Отбор 
 
4:1 Един отбор се състои до 14 състезатели. 
На игралното поле могат едновременно да се намират най-много 7 състезатели. 
Останалите състезатели са за смяна. 
 
Отборът трябва през цялото времетраене на срещата да определи един състезател на 
игрището като вратар. Състезателят, който е определен за вратар, може по всяко време 
да заеме позиция на състезател в полето. Също така състезател в полето може по всяко 
време да заеме позицията на вратар (виж обаче Правила 4:4 и 4:7). 
 
Ако един отбор играе без вратар, е позволено не повече от 7 полеви играчите да бъдат на 
игралното поле (виж Правила 4:7, 6:1, 6:2в, 6:3, 8:7е, 14:1а). 
 
Правила 4:4-4:7 трябва да се прилагат при смени на вратар с полеви играч. 
 
При започване на срещата най-малко 5 състезатели трябва да се намират на игрището. 
Броят на състезателите от един отбор по време на срещата, включително и 
продълженията, може по всяко време да се допълни до 14. 
Играта може да продължи, дори когато броят на състезателите от един отбор намалее  
под 5. Съдиите преценяват дали и кога е необходимо да прекратят играта (17:12). 
 
 
Забележка: 
IHF, континентални конфедерации и национални федерации имат право да прилагат 
различни регламенти по отношение на броя на играчите. Въпреки това, не повече от 
16 играчи са разрешени. 
 
4:2 В един отбор по време на срещата могат да участват най-много 4 официални лица. 
Тези официални лица не могат да бъдат сменяни по време на срещата. Един от тях се 
отбелязва като „отговорник на отбора”. Само той има право да разговаря с 
времеизмервача/секретаря и евентуално със съдиите (виж обаче Разяснение №3). 
Официално лице няма право да влиза в игрището по време на срещата без разрешение 
от съдиите. Нарушението на това правило се счита за неспортсменско поведение (виж 8:7-
10, 16:1б, 16:3д-ж и 16:6в). Играта продължава със свободно хвърляне за противниковия 
отбор (13:1а-б, виж обаче Разяснение №7). 
 
„Отговорникът на отбора“ е отговорен за това, че със започването на срещата на 
скамейката няма други лица, освен записаните в протокола официални лица (най-много 4) 
и състезатели, които имат право да участват (виж 4:3). Нарушаването на това правило 
води до прогресивно наказание за отговорника на отбора (16:1б, 16:3д, и 16:6в). 
 
4:3 Един състезател или официално лице има право на участие, когато присъства при 
сигнала за начало на срещата и е записан в протокола. Състезателите и официалните 
лица, пристигащи след началото на срещата, трябва да получат разрешение за участие от 
времеизмервача/секретаря и да бъдат вписани в протокола на срещата. 
 
Състезател, който има право на участие, може по всяко време да влезе в игрището през 
своята линия за смяна (виж Правила 4:4 и 4:6). 
„Отговорникът на отбора” носи отговорност за това, че само състезатели, които имат 
право да участват, влизат в игрището. Нарушенията на това правило се считат за 
неспортсменско поведение от страна на отговорника на отбора (13:1 а-б, 16:1б, 16:3г и 
16:6в, виж Разяснение №7). 
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Смяна на състезатели 
 
4:4 Резервните състезатели  могат да влизат в игра многократно и по всяко време (виж 
също Правило 2:5 и 4:11), без да се обаждат на времеизмервача/секретаря, само ако 
излизащите състезатели са напуснали игрището (4:5). 
Напускането и влизането на терена може да става само през собствената линия за смяна 
(4:5). Това важи също и при смяна на вратарите ( виж 4:7 и 14:10). 
Правилата за смяна се прилагат също и при тайм-аут (с изключение по време на тим тайм-
аут). 
 
 
Коментар: 
Смисълът на линията за смяна е да осигури място за точна и акуратна смяна. Тя няма 
за цел да води до наказания в ситуациите, при които състезател по безобиден начин 
настъпи страничната линия или престъпи линията на вратата без намерение да 
спечели предимство (например, за да вземе вода или кърпа от пейката извън линията 
за смяна или да напусне игрището по спортсменски начин, когато е получил 
отстраняване и пресече страничната линия към пейката извън зоната за смяна, но 
близо до 15 см. линия). Тактическото и неправомерно използване на зоната извън 
игрището е разгледано отделно в Правило 7:10. 
 
4:5 При неправилна смяна виновният състезател се наказва с отстраняване. Ако повече 
състезатели от един отбор при определена ситуация извършат неправилна смяна, то се 
наказва само първият състезател, който е нарушил правилото. 
Играта продължава със свободно хвърляне за противниковия отбор (13:1а-б, виж 
Разяснение №7). 
 
4:6 Ако резервен състезател пристъпи в игрището без да е извършена смяна или се 
намеси неправомерно в игрова ситуация от зоната за смяна, този състезател се 
отстранява. Неговият отбор трябва в следващите 2 минути да се редуцира с един 
състезател на игрището (отделно от факта, че влезлия резервен състезател трябва да 
напусне игрището). 
Влизането в игрището на отстранен състезател по време на 2-минутното му отстраняване, 
води до ново отстраняване, Наказанието започва да тече веднага, а отборът му трябва да 
се редуцира на игрището с един състезател по-малко за оставащото време между първото 
и второто отстраняване. 
И в двата случая играта продължава със свободно хвърляне за противниковия отбор 
(13:1а-б виж Разяснение №7). 
 
Екипировка 
 
4:7 Всички състезатели в полето от един отбор трябва да носят еднакво спортно облекло. 
Комбинациите от цветове и дизайн на двата отбора трябва ясно да се различават. Всички 
състезатели от един отбор, които са определени за вратари, трябва да носят облекло с 
еднакви цветове, които до се различават от цветовете на състезателите в полето от двата 
отбора и вратарите и на противниковия отбор (17:3). 
4:8 Състезателите трябва да носят забележими номера, които са най-малко 20 см. високи 
на гърба и най-малко 10 см. високи на гърдите. Номерата, който могат да се използват са 
от 1 до 99. Състезател, който играе като полеви състезател и като вратар трябва да носи 
един и същи номер и на двете фланелки. 
Цветът на цифрите трябва ясно да се отличава от цвета и дизайна на спортното облекло. 
 
4:9 Състезателите трябва да носят спортни обувки. 
Не е разрешено носенето на предмети, които могат да бъдат опасни за състезателите или 
да им дават неправомерно предимство. Това са например каски, лицеви маски, ръкавици, 
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гривни, часовници, пръстени, видими пиърсинги, гердани, верижки, обеци, очила без 
придържащи ленти или с твърди рамки и всички други предмети, които могат да 
представляват опасност (17:3). 
 
Състезатели, които не изпълняват тези изисквания, не могат да играят, докато не 
отстранят нередностите. 
Плоски пръстени, малки обеци и видими пиърсинги могат да бъдат позволени, само ако са 
покрити по начин, по който те вече не са опасни за другите състезатели. 
Разрешено е поставянето на ленти за глава, шалове и ленти за капитаните на отборите 
ако са направен от мек и еластичен материал. 
 
С подписването на протокола преди мача, „Отговорникът на отбора” гарантира, че всички 
състезатели са с екипировка според правилата. Ако след като мача е започнал, съдиите 
забележат екипировка, непозволена от правилника (според Правило 4:9), „Отговорника на 
отбора” трябва да бъде наказан прогресивно, а съответният играч трябва да напусне 
игралното поле, докато не отстрани проблема. 
 
Ако отборът има някакво съмнение за екипировката, „Отговорникът на отбора” трябва да 
се свържете със съдиите или делегата преди началото на играта (виж също "Указания и 
тълкувания", Приложение 2). 
 
 
Контузия на състезател 
 
4:10 Състезател, който кърви или има кръв по тялото или игралното си облекло, трябва 
веднага и доброволно да напусне игрището (чрез редовна смяна) до спиране на 
кървенето, превързване на раната и почистване на тялото и игралното облекло. Едва 
тогава той може отново да влезе в игрището. 
Ако състезател в такова състояние продължи да играе, въпреки указанията на съдиите, 
това се счита за неспортсменско поведение (8:7, 16:1б и 16:3г). 
 
4:11 В случай на контузия съдиите могат да дадат разрешение (чрез Жестове 15 и 16) на 
две, имащи право на участие лица от един отбор (виж 4:3), да влязат на игрището по 
време на тайм-аут, за да окажат помощ на контузения състезател от техния отбор. 
 
След получаване на медицинска помощ на игралното поле, играчът трябва да напусне 
полето незабавно. Той може да се включи отново в игра след третата атака на отбора си 
(процедурата и изключенията са посочени в Разяснение №8). 
 
Независимо от броя на атаките, които са изминали, играчът може да се включи отново в 
игра, когато тя се подновява след края на полувремето. Ако играчът влезе в игралното по- 
рано, той се наказва според Правило 4:4-4:6. 
Забележка: 
Само национални федерации имат право да отменят разпоредбите на член 4:11, втори 
абзац при подрастващите. 
 
Ако освен тези две лица влезе и друго, това трябва да се накаже като неправилно 
влизане. В случай, че това е състезател, той се наказва по Правила 4:6 и 16:3а, а ако е 
официално лица - съгласно Правила 4:2, 16:1б, 16:3г и 16:6в. Ако лице, на което е 
разрешено да влезе на игрището съгласно правило 4:11, 1 абзац, вместо да оказва помощ 
на контузен състезател, дава указания на състезателите, обръща се към противниковите 
състезатели или съдиите и т.н., това се счита за неспортсменско поведение (16:1б, 16:3г и 
16:6в). 
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Правило 5: Вратар 
 
На вратаря е разрешено: 
 
5:1 Да докосва топката с всички части на тялото си при защита във вратарското поле. 
 
5:2 Да се движи с топката във вратарското поле, като за него не важат ограниченията за 
състезателите в полето (7:2-4, 7:7). Той не може обаче да забавя изпълнението на 
вратарското хвърляне (6:4-5, 12:2 и 15:5б). 
 
5:3 Да напуска без топка вратарското поле и да участва в играта като полеви състезател в 
игралното поле. В този случай е подчинен на правилата за състезателите, играещи в 
полето с (изключение на ситуацията, описана в Правило 8:5 Коментар, абзац 2). 
Вратарят се счита, че е напуснал вратарското поле, ако с която и е да е част от тялото 
докосне терена извън линията на вратарското поле. 
 
5:4 Да напуска вратарското поле с неконтролирана от него топка и да продължи да играе в 
игралното поле. 
 
 
На вратаря не е разрешено: 
 
5:5 При защита да застрашава противниковите състезатели (8:3, 8:5, 8:5 коментар, 13:1б). 
 
5:6 Да напуска вратарското поле с контролирана от него топка; това води до свободно 
хвърляне (съгласно 6:1, 13:1а и 15:7, абзац 3), ако съдиите са подали сигнал за 
изпълнение на вратарско хвърляне. В противен случай вратарското хвърляне се повтаря 
(15:7, абзац 2); виж обаче тълкуването на правилото за авантажа в правило 15:7, ако 
вратарят е изгубил контрол над топката извън вратарското поле, след като е преминал 
линията на вратарското поле с топка в ръка. 
 
5:7 Да докосва лежаща или търкаляща се извън вратарското поле топка, докато той се 
намира във вратарското поле (6:1, 13:1а). 
 
5:8 Да внася във вратарското поле лежаща или търкаляща се извън вратарското поле 
топка (6:1, 13:1а). 
 
5:9 Да се връща с топка от игралното във вратарското поле (6:1, 13:1а). 
 
5:10 Да докосва топката със стъпало или крака под коляното, когато се движи по пода във 
вратарското поле в посока към игралното поле (13:1а). 
 
5:11 При изпълнение на 7-метрово хвърляне да преминава ограничителната вратарска 
линия (4-метровата линия) или нейното продължение от двете страни, преди топката да е 
напуснала ръката изпълняващия (14:9). 
 
 
Коментар: 
Докато вратарят е стъпил с единия крак зад или на ограничителната линия 
вратарска линия (4-метровата линия), разрешено му е с другия крак или с други части 
от тялото си да преминава във въздуха над тази линия. 
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Правило 6: Вратарско поле 

6:1 Във вратарското поле може да бъде само вратарят (виж обаче 6:3). Вратарското поле, 
включително и линията на вратарското поле са престъпени, когато един от състезателите 
от полето ги е докоснал с която и да е част от тялото си. 
 
6:2 При пристъпване на вратарското поле от състезател в полето, следва да се отсъди: 
  а) вратарско хвърляне, когато състезател от атакуващия отбор пристъпи вратарското 
поле с или без топка, но печелейки по този начин предимство (12:1). 
  б)    свободно хвърляне, когато защитник пристъпи вратарското поле, печелейки 
предимство, но без да осуети явна голова възможност (13:1б, виж също 8:7е). 
  в) 7-метрово хвърляне, когато защитник чрез влизане във вратарското поле осуети 
явна голова възможност (14:1а). 
 
В този случай понятието "влизане във вратарското поле" не означава просто да се 
докосне линията, а явно да се стъпи във вратарското поле. 
 
6:3 Пристъпването на вратарското поле не се наказва, когато: 
 а) състезател, след като е играл с топката, пристъпи вратарското поле, ако с това не е 
попречил на противниковите състезатели. 
 б) състезател без топка пристъпи вратарското поле и чрез това не печели 
предимство. 
 
6:4 Счита се, че топката е „вън от игра”, когато вратарят я контролира с ръцете си във 
вратарското поле (12:1). Топката трябва да бъде върната обратно в игра чрез изпълнение 
на вратарско хвърляне (12:2). 
 
6:5 Топката остава в игра, докато се търкаля по пода във вратарското поле. Тя е 
притежание на отбора, в чието вратарско поле се търкаля и само на вратаря е разрешено 
да я докосва. Вратарят може да я вдигне, което означава, че е извън игра и после да я 
вкара обратно в игра, в съответствие с 6:4 и 12:1-2 (виж обаче 6:7б). Ако съотборник на 
вратаря докосне топката, докато тя се търкаля, това води до свободно хвърляне (13:1а), 
(виж обаче 14:1а във връзка с Разяснение №6в). Ако топката бъде докосната от 
противников състезател, това води до вратарско хвърляне (12:1 (III)). 
 
Топката е вън от игра докато тя лежи във вратарското поле (12:1 (II)). Топката е в 
притежание на отбора, в чието вратарско поле се намира и само вратаря на отбора има 
право да я докосва. Вратарят трябва да я вкара обратно в игра според Правила 6:4 и 12:2 
(виж обаче 6:7б). Ако състезател от който и да е отбор докосне топката, докато тя лежи 
във вратарското поле, това води до отсъждане на вратарско хвърляне (12:1, абзац 2, 
13:3). 
 
Разрешено е да се докосва топката, когато тя се намира във въздуха над вратарското 
поле, докато това действие е в съответствие с Правила 7:1 и 7:8. 
 
6:6 Играта продължава (чрез изпълнение на вратарско хвърляне според Правило 6:4-5), 
ако състезател от защитаващи се отбор докосне топката при опит за защита и след това 
тя бъде овладяна от вратаря или остане да лежи във вратарското поле. 
 
6:7 Когато топката е насочена в собственото вратарско поле се отсъжда, както следва: 
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 а) гол, ако топката влезе във вратата; 
 б) свободно хвърляне, когато топката остане да лежи във вратарското поле или когато 
вратарят я докосне и тя не влезе във вратата (13:1 а-б); 
 в) странично хвърляне, когато топката пресече линията на вратата (11:1); 
  г) играта продължава, ако топката пресече вратарското поле и се върне обратно на 
игрището без да я е докоснал вратаря. 
 
6:8 Една топка, която е върната обратно от вратарското в игралното поле, остава в игра. 
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Правило 7: Игра с топка, Пасивна игра 
 
Игра с топка 

Разрешено е: 

7:1  Чрез използване на ръце (отворени или свити), рамене, глава, тяло, бедра и колене 
топката да се хвърля, лови, спира, блъска или удря. 
 
7:2  Да се задържа топката максимум 3 секунди, дори когато тя лежи на пода (13:1а). 
 
7:3  Да се правят с топката най-много 3 крачки (13:1а). Една крачка се счита за извършена, 
когато: 
 а) състезател, стоящ с двата крака на пода, повдигне единият си крак и стъпи отново 
или го придвижи от едно място към друго; 
 б) състезател докосне пода с единия си крак, хване топката и докосне пода с другия 
си крак; 
 в) състезател след отскок докосне пода с единия си крак и след това със същия крак 
направи подскок или докосне пода с другия си крак; 
 г) състезател след отскок докосне пода едновременно с двата си крака и след това 
повдигне единия си крак и стъпи отново или го придвижи от едно място към друго. 
 
 
Коментар: 
Ако единия крак се премести от едно място на друго, а другият крак се повлече след 
него, се счита, че е направена само една стъпка. 
В съответствие с правилата е, ако състезателят с топката падне на пода, плъзне се 
и след това се изправи и играе с топката. Това е също така, ако състезател се хвърли 
(гмурне) за топката и след като я овладее се изправи и играе с нея. 
 
7:4 Топката, както на място, така и в движение: 
 а) един път да се тупне и да се хване с една или две ръце отново. 
 б) многократно да се тупка с една ръка върху пода и след това да се хване или вдигне 
с една или две ръце. 
 в) многократно да се търкаля по пода с една ръка и след това да се хване или вдигне 
с една или две ръце. 
Хваната с една или две ръце топка трябва да се отиграе в продължение на 3 секунди или 
след най-много 3 крачки (13:1а). 
 
Тупкането или дриблирането започва тогава, когато състезателят, с която и да е част от 
тялото си, докосне топката и я насочи към пода. 
Разрешено е отново да се тупне, дриблира или хване топката, след като тя докосне друг 
състезател или вратата (виж обаче 14:6). 
 
7:5 Топката да се премества от едната в другата ръка. 
 
7:6 Да продължава да се играе с топката в клекнало, седнало или легнало положение; 
това означава, че е разрешено да се изпълни хвърляне (например свободно хвърляне) от 
такова положение, ако са изпълнение изискванията на Правило 15:1, при спазване на 
условието част от едното стъпало да е в постоянен контакт с пода. 
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Не е разрешено: 
7:7  След като топката е била контролирана, да се докосва повече от един път, освен ако 
тя междувременно тя не е докоснала пода, друг състезател или вратата (13:1а); 
докосването, обаче, повече от веднъж, не се наказва, ако състезателят при опит да хване 
или спре топката, я изпуска от контрол. 
 
7:8  Докосването на топката със стъпало или крак под коляното, освен ако тя не е била 
насочена от противников състезател (13:1а-б, виж също 8:7д). 
 
7:9  Играта продължава, ако топката докосне някой от съдиите в игрището. 
 
7:10  Ако състезател с топка излезе извън игрището с единия или с двата си крака (докато 
топката е вътре в полето), например за да заобиколи противников състезател, това ще 
доведе до свободно хвърляне за противниковия отбор (13:1а). 
Ако състезател от отбора, който владее топката, заеме позиция извън полето без топка, 
съдиите трябва да му посочат, че трябва да заеме позиция в полето. Ако състезателят не 
направи това или действието се повтори от същия отбор по-късно, трябва да се отсъди 
свободно хвърляне за противниковия отбор (13:1а), без това да води до други наказания. 
Това действие не води до персонално наказание, съгласно Правила 8 и 16. 
 
Пасивна игра 
 
7:11  Не е разрешено владеещият топката отбор да я задържа без стремеж за атака или 
опит за постигане на гол. Също така не е позволено да се забавя многократно 
изпълнението на начално, свободно, странично или вратарско хвърляне (виж Разяснение 
№4). Това се разглежда като пасивна игра и се наказва със свободно хвърляне срещу 
отбора, който е притежавал топката, освен ако тенденцията за пасивна игра прекъсне 
(13:1а). 
 
Свободното хвърляне се изпълнява от мястото, където се е намирала топката при 
прекъсването. 
 
7:12  При наличие на явна тенденция за пасивна игра се показва предупредителен жест 
(жест 17). Това дава възможност на владеещия топката отбор да организира атака, за да 
избегне отнемане на топката. В случай, че след предупредителния жест не се промени 
начинът на атака или не се извърши стрелба към вратата, съдиите могат във всеки 
момент да отсъдят Пасивна игра. Ако след максимум 6 подавания няма стрелба към 
вратата, се отсъжда свободно хвърляне срещу атакуващият отбор (виж Правило 13:1а, 
процедурата и изключенията са посочени в Разяснение №4, раздел Д). 
 
Решението на съдиите за броя на пасовете е решение, въз основа на техните фактически 
наблюдения, съгласно принципа на Правило 17:11. 
 
В някои случаи (например съзнателно пропускане на явна голова възможност) съдиите 
могат да отсъдят свободно хвърляне срещу владеещия топката отбор, без преди това да 
са подали предупредителен жест. 
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Правило 8: Нарушения и неспортсменско поведение 
 
Позволени действия 
 
8:1  Разрешено е: 
 а) използването на отворена ръка за отнемане на топката от ръката на противников 
състезател; 
     б) използването на свити в лактите ръце за осъществяване на контакт с тялото 
противник, както и да го контролира и следва по този начин; 
 в) да се използва единствено тялото за блокиране на противник в борбата за позиции. 
 
Коментар: 
Блокирането означава, възпрепятстването на противника от движение в 
освободеното пространство. Създаване на блок, запазването му и движението извън 
блока, трябва по принцип да се прави по пасивен начин по отношение на противника 
(виж, обаче, 8:2 б) 
 
Нарушения, които обикновено не водят до персонални наказания (съобразено 
обаче, с критериите за решение в 8:3а-г) 
 
8:2  Не е разрешено: 
 а) да се издърпва или избива топката от ръцете на противников състезател; 
 б) да се блокира противника с ръце, длани или крака, или да се използва всяка част 
на тялото, за да го измести или отстрани, което включва и опасно използване на лактите, 
както в изходна позиция така и в движение; 
 в) да се задържа противников състезател (за тялото или екипа), дори ако той е 
свободен да продължи да играе; 
 г) да се бяга или връхлита срещу противников състезател. 
 
Нарушения, даващи основание за персонално наказание по правила 8:3-6 
 
8:3  Нарушения, в който действието е изключително или основно насочено към тялото на 
противника, трябва да води до персонално наказание. Това означава, че в допълнение 
към свободно или 7-м-хвърляне, нарушението да се накаже прогресивно, започвайки с 
предупреждение (16:1), а след това с 2-минутно отстраняване (16:3 б) и дисквалификация 
(16:6г). 
 
За грубите нарушения, има три допълнителни нива за наказанието на базата на следните 
критерии за вземане на решения: 
 
� нарушения, които трябва да се наказват с незабавно 2-минутно отстраняване (8:4); 
� нарушения, които трябва да се наказват с дисквалификация (8:5); 
� нарушения, които трябва да се наказват с дисквалификация и за които се изисква 
писмен доклад (8:6). 
 
Критерии за вземане на решение 
 
Налагане на което и да е персонално наказание се определя от точно определеното 
нарушение, като се прилагат посочените по-долу критерии за вземане на решения; тези 
критерии трябва да бъдат използвани в комбинация,която е подходяща за всяка ситуация: 
 а) позицията на състезателя, който извършва нарушението (фронтално, отстрани или 
отзад); 
 б) част на тялото, срещу които са насочени неправилните действия (тяло, хвърлящата 
ръка, крак, глава,шия); 
 в) динамиката на неправилните действия (силата на неправомерния контакт, и/или 
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нарушения, когато противникът е в движение); 
 г) резултатът от неправилните действия: 

 - влияние върху тялото и контрола на топката; 
 - намаляване или предотвратяване на възможността на противника да се движи; 
 - спиране на продължението на играта; 

 
Преценката за нарушение е също така специфично приложима в игрова ситуация 
(например: стрелба, бягане към отворено пространство, ситуации с висока скорост). 
 
Нарушения, които налагат незабавното 2-минутно отстраняване 
 
8:4 За някои нарушения наказанието е директно 2-минутно отстраняване, независимо от 
това дали състезателят е получил предупреждение по-рано. 
 
Това се отнася особено за такива нарушения, когато извършилият нарушението 
състезател пренебрегва опасността за противника (виж също Правило 8:5 и 8:6 ); 
 
Като се има предвид вземането на решения по Правило 8:3, такива нарушения например, 
могат да бъдат: 
 а) нарушения, които са извършени с голяма сила или срещу бързо тичащ противников 
състезател; 
 б) задържането на противников състезател за дълго време, или събарянето му; 
 в) нарушение срещу главата, гърлото или шията; 
  г) силен удар срещу тялото или хвърлящата ръка; 
     д) опит противниковия състезател да загуби контрол на тялото (например: хващане за 
крака на състезателя, който е скочил, виж, обаче, 8:5 а); 
 е) тичане или скачане с голяма скорост към противник. 
 
Нарушения, за които се прилага за дисквалификация: 
 
8:5  Състезател, който атакува противника по начин, който е опасен за здравето му, 
трябва да бъде дисквалифициран (16:6 а). Опасността за здравето на противниковия 
състезател зависи от силата на сблъсъка или от факта, че той е напълно неподготвен за 
нарушението и затова не може да се защити (виж Правило 8:5 Коментар). 
 
В допълнение към критериите от 8:3 и 8:4, се добавят и следните критерии: 
     а) действителната загуба на контрол над тялото по време на бягане или скок, или по 
време на стрелба; 
 б) особено груби действия срещу част от тялото на противника, особено на лицето, 
гърлото или шията ( силата на телесния контакт); 
 в) безотговорно отношение, демонстрирано от извършилия нарушение състезател 
при извършване на нарушението. 
 
 
Коментар: 
Също така нарушения с много малки физически въздействия могат да бъдат много 
опасни и да водят до тежки контузии, ако нарушението е извършено в момент, когато 
играчът е скочил във въздуха или тича, и следователно не може да се защити. В този 
вид ситуации, това е заплаха за противника и не силата на удара с тялото е в 
основата на решението дали дисквалификацията е основателна. 
 
Това се отнася и в ситуациите, когато вратарят напусне вратарското поле, с 
намерение на улови подаване, предназначено за противников състезател. Тук вратаря 
има отговорността в такава ситуация да не създава опасност за здравето на 
противника.  
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Той се дисквалифицира, ако: 
 а) печели позиция за овладяване на топката, но с движението си предизвиква сблъсък 
с противников състезател; 
 б) не може да достигне или да контролира топката, но предизвиква сблъсък с 
противников състезател. 
 
Ако съдиите са убедени, че в една от тези ситуации, без неправилните действия от страна 
на вратаря, противниковият състезател би могъл да достигне до топката, се отсъжда 7-м 
хвърляне. 
 
Дисквалификация поради изключително безотговорни, особено опасни, умишлени 
или злонамерени действия (с последващ писмен доклад) 
 
8:6 Ако съдиите намерят действията за особено безотговорни, особено опасни, умишлени 
или злонамерени, те трябва да представят писмен доклад след мача, така че 
компетентните органи да са в състояние да вземат решение за по-нататъшни мерки. 
 
Указания и характеристики, които биха могли да служат като критерии за вземане на 
решения в допълнение към тези в Правило 8:5 са: 
 а) особено безотговорни или особено опасни действия; 
 б) умишлени или злонамерени действия, които по никакъв начин не са свързани с 
игровата ситуация. 
 
 
Коментар: 
Когато нарушение на Правило 8:5 или 8:6 е извършено по време на последните 30 
секунди на играта, с цел предотвратяване на гол, тогава това действие трябва да се 
разглежда като "изключително грубо неспортсменско поведение" и да се наказва в 
съответствие с Правило 8:10г. 
 
Неспортсменско поведение, което дава основание персонално наказание по 
Правила 8:7-10 
 
Като неспортсменско поведение се считат всякакви словесни и други изрази, които не са в 
съответствие с духа на доброто спортсменство. Това се отнася за състезателите и 
официалните лица от двата отбора, както на игрището и извън него. При наказание за 
неспортсменско, грубо неспортсменско и изключително неспортсменско поведение, 
разликата е между 4 нива на действие: 
 
� Действия, който трябва да наказват прогресивно (8:7); 
� Действия, който трябва да се наказват с директно 2-минутно отстраняване (8:8); 
� Действия, който трябва се наказват с дисквалификация (8:9); 
� Действия, които трябва да се наказва с дисквалификация и представянето на писмен 
доклад (8:10а,б). 
 
Неспортсменско поведение, което дава основание за прогресивно наказание 
 
8:7  Посочените по-долу действия, изброени от „а” до „е” са примери за неспортсменско 
поведение, което трябва да се наказва прогресивно, започвайки с предупреждение (16:1б): 
 а) протести срещу съдийски решения, или словесни и несловесни преднамерени 
действия, с цел да се предизвика специфично съдийско решение; 
 б) дразнене на противник или съотборник чрез думи или жестове, или провикване 
срещу противника, за да се предизвика разсейване; 
 в) забавяне на изпълнението на хвърляне в полза на противника, като не спазва 3-
метровата дистанция или по някакъв друг начин; 
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  г) чрез "театър" (симулация), да се опитва да се заблудят съдиите по отношение на 
действията на противник или преувеличаване влиянието на даденото действие, с цел да 
се провокира таим-аут или незаслужено наказание за противник; 
 д) активно да блокира стрелба или подаване с помощта на ходилото или крака под 
коляното; чисто рефлексно движение, например, преместване на краката заедно, не може 
да бъде наказвано (виж също Правило 7:8); 
 е) повтарящо се навлизане във вратарското поле поради тактически съображения. 
 
Неспортсменско поведение, с прилагане на незабавно 2-минутно отстраняване 
 
8:8 Някои неспортсменски действия са по своята същност по-тежки и са основание за 
незабавно 2-минутно отстраняване, независимо от това дали състезателя или 
официалното лице са получили предупреждение по-рано. Това включва: 
 а) протести, включващи викове, съпроводени с енергични жестове, или провокативно 
поведение; 
 б) когато има решение срещу отбора притежаващ топката и състезателя не я 
предостави незабавно на противника, като я изпусне или я постави на пода; 
 в) блокиране на достъпа до топката, попаднала в зоната за смяна. 
 
Грубо неспортсменско поведение с прилагане на дисквалификация 
 
8:9 Определени форми на неспортсменско поведение се считат за толкова груби, че са 
основание за дисквалификация. 
По-долу са примери за подобно поведение: 
   а) хвърляне или удряне топката по демонстративен начин, след съдийско решение; 
  б) демонстриране на пасивно поведение от вратаря след отсъждане и изпълнение на 
7-метрово хвърляне; 
   в) умишлено хвърляне на топката срещу противников състезател по време на спряна 
игра, а ако това е направено с голяма сила и от много близко разстояние, по-подходящо е 
да се счита за "особено безотговорно действие", посочено по-горе в 8:6; 
    г) когато изпълняващия 7 метрово хвърляне удари вратаря в главата, ако той не 
движи главата си по посока на топката; 
  д) когато изпълняващия свободно хвърляне състезател удари в главата защитник, ако 
той не движи главата си по посока на топката; 
   е) акт на отмъщение, след извършено нарушение. 
 
Коментар: 
В случаи на изпълнение на 7-метрово или свободно хвърляне, изпълняващият е 
отговорен за безопасността на противниковия вратар или защитник. 
 
Дисквалификация, поради изключително грубо неспортсменско поведение  
 
8:10 Ако съдиите класифицират поведението като изключително грубо, наказанието 
трябва да е в съответствие със следните разпоредби. 
 
В случаи, включващи следните нарушенията (а, б), служещи като примери, съдиите 
трябва да представят писмен доклад след мача, така че компетентните органи да са в 
състояние за вземане на решение за допълнителни мерки: 
 
 а) обидно или заплашително поведение, насочено към друг човек, например съдии, 
времеизмервач/секретар, делегат, официални лица, състезатели, зрители; поведението 
може да бъде в устна или друга форма (например: мимики, жестове, език на тялото или 
телесен контакт); 
 б) (I) намеса на официално лице в играта, на игрището или от зоната за смяна,  
или (II) състезател предотвратява явна голова възможност, било чрез неправилно влизане 
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на игрището (Правило 4:6) или от зоната за смяна; 
 
В случаи, включващи следните нарушения (в, г), трябва да се отсъди и 7-метрово 
хвърляне за противника. 
 в) ако през последните 30 секунди на срещата топката не е в игра и състезател или 
официално лице предотвратява или забавя изпълнението на хвърляне от противника, с 
цел да попречи на възможността за стрелба към вратата или да се получи явна голова 
възможност, то виновния състезател / официално лице следва да бъде дисквалифициран 
и 7-метрово хвърляне да се отсъди за противниковия отбор. Това се прилага за всякакъв 
вид намеса (например: само ограничени физически действия, намеса в изпълнение на 
хвърляни, като пресичане на подаване, намеса при получаване на топката, 
неосвобождаване на топка); 
 г) ако през последните 30 секунди на срещата, топката е в игра и противников 
състезател чрез действия, нарушаващи Правило 8:5 или 8:6, както и 8:10а или 8:10б(II)  
или официално лице, чрез действия, нарушаващи Правило 8:10а или 8:10б(I) 
предотвратява възможността на отбора притежаващ топката да стреля към вратата или 
да получи явна възможност за гол, то виновния състезател / официално лице следва да 
бъде дисквалифициран и 7-метрово хвърляне да се отсъди за противниковия отбор. 
 
Ако състезателят, който е фаулиран или негов съотборник отбележи гол преди играта да е 
прекъсната, не следва да се отсъди 7-метрово хвърляне. 
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Правило 9: Отбелязване на гол 
 
9:1 Гол се счита за отбелязан, когато топката изцяло пресече гол-линията (фиг. 4), при 
условие, че преди или по време на хвърлянето, хвърлящият състезател или неговите 
съотборници не са нарушили правилата. Съдията при врата потвърждава, че е отбелязан 
гол чрез два къси сигнала и жест 12. 
 
Ако топката влезе във врата, въпреки че състезател от защитаващият се отбор е 
извършил нарушение, голът се зачита. 
 
Гол не може да бъде зачетен, ако съдиите, времеизмервачът или делегатът са 
прекъснали играта преди топката изцяло да пресече гол линията. 
 
Ако състезател вкара топката в собствената си врата, това води до зачитане на гол за 
противниковия отбор, с изключение, когато вратарят изпълнява вратарско хвърляне (12:2, 
абзац 2). 
 
 
Коментар: 
Ако влизането на топката във вратата се осуети от неучастващи в играта (зрители 
и др.), гол трябва да се отсъди, ако съдиите са убедени, че въпреки това топката ще 
влезе във вратата. 
 
9:2 Когато е отсъден гол и съдията подаде сигнал за начално хвърляне, голът не може 
повече да се отмени (виж Правило 2:9-коментар). 
 
Ако след отбелязване на гол и преди да се изпълни начално хвърляне прозвучи сигнал за 
край на полувремето, то съдиите трябва ясно да покажат, че голът се зачита (без начално 
хвърляне). 
 
 
Коментар: 
Признат от съдиите гол трябва веднага да се отрази на таблото за резултата. 
 
9:3 Отборът, който е отбелязал повече голове от противниковия отбор, е победител. Ако и 
двата отбора са отбелязали равен брой голове или изобщо не са отбелязали гол, срещата 
завършва наравно (виж 2:2). 
 
Фигура 4: Отбелязване на гол 
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Правило 10: Начално хвърляне 
 
10:1 При започване на срещата, началното хвърляне е за отборът, който при жребия е 
избрал топката. Другият отбор има право да избере страна (поле). Обратно, ако 
спечелилият жребия избере страна, другият отбор има начално хвърляне. 
 
Отборите сменят страните за второто полувреме на срещата. Начално хвърляне за 
второто полувреме изпълнява отборът, който при започване на срещата не е изпълнил 
начално хвърляне. 
 
Преди всяко продължение се тегли нов жребий, при което важат всички изисквания на 
Правило 10:1. 
 
10:2 След гол играта се подновява с начално хвърляне от отбора, в чиято врата е 
отбелязан гол (изключение 9:2, абзац 2). 
 
10:3 Началното хвърляне се изпълнява в произволна посока от средата на игрището (с 
1,5м толеранс от двете страни) след сигнал в продължение на 3 секунди (13:1а, 15:7, 
абзац 3). 
 
 Изпълняващият трябва да е заел позиция с поне единия си крак върху средната линия, 
докато другия крак е върху или зад линията (15:6) и да остане в тази позиция докато 
топката не напусне ръката му (13:1а, 15:7, абзац 3) (виж също Разяснение №5).  
 
Съотборниците на изпълняващия не могат да пресичат средната линия преди сигнала за 
начално хвърляне(15:6). 
 
10:4 При начално хвърляне за започване на всяко полувреме (в т.ч. и в продълженията), 
всички състезатели трябва да се намират в собствената половина на игрището. 
 
При начално хвърляне след гол, противниковите на изпълняващия състезатели могат да 
бъдат и в двете половини на игрището. 
 
И в двата случая противниковите състезатели не могат да стоят по-близо от 3 метра от 
изпълняващия началното хвърляне (15:4, 15:9, 8:7в). 
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Правило 11: Странично хвърляне 
 
 
11:1 Странично хвърляне се отсъжда, когато топката изцяло пресече страничната линия 
или ако полеви състезател от защитаващия се отбор последен я докосне преди тя да е 
пресякла линията на вратата на неговия отбор. Когато топката докосне тавана или 
конструкция над игрището, също се отсъжда странично хвърляне. 
 
11:2 Страничното хвърляне се изпълнява без сигнал от съдията (виж 15:5б) от отбора, 
чиито състезатели не са докоснали последни топката преди тя да пресече линията или да 
се удари в тавана или в конструкция над игрището.  
 
11:3 Страничното хвърляне се изпълнява от мястото, където топката е пресякла 
страничната линия или ако топката е пресякла линията на вратата, от съответната страна 
и от точката на пресичане на страничната линия и линията на вратата. Ако топката е 
докоснала тавана или конструкция над игрището, страничното хвърляне се изпълнява от 
най-близката точка на най-близката странична линия, по отношение на мястото, където 
топката е докоснала тавана или конструкцията. 
 
11:4 Изпълняващият трябва да е стъпил с единия крак на страничната линия и да остане в 
правилна позиция докато топката не напусне ръката му. Няма ограничение къде ще е 
другият крак. (13:1а, 15:6, 15:7 абзац 2 и 3).  
 
11:5 При странично хвърляне състезателите от противниковия отбор не трябва да стоят 
по-близо от 3 метра от изпълняващия (15:4, 15:9, 8:7в). 
 
Те могат обаче, във всички случаи да застанат непосредствено до линията на тяхното 
вратарско поле, дори когато разстоянието между тях и изпълняващия е по-малко от 3 
метра. 
  



30 
 

Правило 12: Вратарско хвърляне 
 
 
12:1 Вратарско хвърляне се отсъжда, когато: 
 

I) състезател от противниковия отбор е влязъл във вратарското поле в нарушение на 
Правила 6:2а; 
 
II) вратарят контролира топката във вратарското поле или тя лежи на пода във 
вратарското поле (6:4-5); 
 
III) състезател от противниковия отбор докосне топката, докато тя се търкаля по пода 
във вратарското поле (6:5 абзац 1); 
 
IV) топката е пресякла линията на вратата, след като последна е била докосната от 
вратаря или от състезател на противниковия отбор. 
 
Във всички тези случаи се счита, че топката е излязла от игра и играта се подновява с 
вратарско хвърляне (13:3), ако е извършено нарушение след като е отсъдено вратарско 
хвърляне и преди то да е било изпълнено. 

 
12:2 Вратарското хвърляне се изпълнява от вратаря без сигнал от съдията (виж обаче 
15:5б) от вратарското поле през линията на вратарското поле. 
 
Ако отборът, който трябва да се изпълни вратарско хвърлят играе без вратар, то такъв 
трябва да замени един от полевите играчи (Правило 4:4). Съдиите решават дали е 
необходимо да се прекъсне времето (тайм-аут) (Правило 2: 8, абзац 2, Разяснение № 2). 
 
Вратарското хвърляне се счита за изпълнено, когато топката напълно пресече линията на 
вратарското поле. 
 
Състезателите от противниковия отбор могат да застанат около линията на вратарското 
поле, но не могат да докосват топката преди тя напълно да е пресякла линията (15:4, 15:9, 
8:7в). 
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Правило 13: Свободно хвърляне 
 
 
13:1 По принцип съдиите прекъсват играта и я подновяват със свободно хвърляне за 
другия отбор, когато: 
 а) отборът, който владее топката е извършил нарушение на правилата, което трябва 
да доведе до отнемане притежанието на топката (4:2-3, 4:5-6, 5:6-10, 6:5 абзац 1, 6:7б, 7:2-
4, 7:7-8, 7:10, 7:11-12, 8:2-10, 10:3, 11:4, 13:7, 14:4-7, 15:7 абзац 3 и 15:8) 
 б) защитаващият се отбор извърши нарушение на правилата, водещо до загуба на 
топката от владеещия я отбор (4:2-3, 4:5-6, 5:5, 6:2б, 6:7б, 7:8, 8:2-10). 
 
13:2 Съдиите трябва да оставят играта постоянно да върви, като избягват да я прекъсват 
чрез прибързано отсъждане на свободно хвърляне. 
Това означава, че съдиите, съгласно Правило 13:1а, не би трябвало да отсъдят свободно 
хвърляне, когато защитаващият се отбор овладее топката непосредствено след 
нарушение на правилата от нападащия отбор. 
 
Също така, съгласно Правило 13:1б, съдиите трябва да се намесят едва тогава, когато е 
ясно, че нападащият отбор ще загуби топката или не е в състояние да продължи 
нападението, поради нарушение на правилата от защитаващия се отбор. 
 
Когато за нарушение на правилата следва да се наложи персонално наказание, съдиите 
могат да прекъснат веднага играта, когато това не ощетява отбора, който не е извършил 
нарушението. А ако го ощетява, необходимото наказание трябва да се наложи след 
приключване на дадената ситуация. 
 
Правило 13:2 не важи в случаите на нарушение на Правила 4:2-3 или 4:5-6, при които 
играта трябва да се прекъсне незабавно след намесата на времеизмервача, делегата или 
съдиите. 
 
13:3 Едно нарушение, съгласно Правило 13:1а-б, нормално би довело до свободно 
хвърляне, но ако то е извършено, когато топката не е в игра, играта се подновява със 
хвърляне, съответстващо на ситуацията преди прекъсването (виж също Правило 8:10в, 
специалните инструкции за ситуации в последните 30 секунди на срещата).  
 
13:4 В допълнение на ситуациите посочени в Правило 13:1а-б, свободно хвърляне се 
използва за подновяване на играта в определени случаи, при които тя е била прекъсната 
(т.е., когато топката не е в игра), дори без да е извършено нарушение направилата: 
 а) когато един отбор владее топката в момента на прекъсването, то тя остава в негово 
притежание 
 б) когато топката не е била във владение на нито един от отборите, то тя остава в 
отбора, който последен я е притежавал. 
 
13:5 Когато е отсъдено свободно хвърляне срещу отбора, който при сигнала на съдията 
владее топката, състезателят трябва в този момент незабавно да пусне топката или да я 
остави на пода на мястото, където се намира, така, че с нея да може да бъде играно 
(8:8б). 
 
13:6 Обикновено свободно хвърляне се изпълнява без сигнал от съдиите (виж 15:5б), по 
принцип от мястото, където е извършено нарушението. Изключения от този принцип са 
както следва: 
 
При ситуации, посочени в Правило 13:4а-б, свободно хвърляне се изпълнява със сигнал от 
мястото, където се е намирала топката в момента на прекъсването. 
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Когато съдия или делегат (от IHF или континентална/национална федерация) прекъсне 
играта, поради нарушение на правилата от състезател или официално лице от 
защитаващия се отбор, което води до забележка или персонално наказание, свободното 
хвърляне трябва да се изпълни от мястото, където се е намирала топката при 
прекъсването, ако това място е по- благоприятно от позицията, при която е извършено 
нарушението. 
Същото изключение, както в горния абзац, важи, когато времеизмервачът прекъсне 
играта, поради неправилна смяна или неправомерно влизане според Правила 4:2-3 или 
4:5-6. 
Както е посочено в Правило 7:11, свободно хвърляне, отсъдено за пасивна игра, се 
изпълнява от мястото, където се е намирала топката при прекъсване на играта. 
 
Въпреки основните принципни положения, посочени по-горе, свободно хвърляне никога не 
може да се изпълни от собственото вратарско поле на изпълняващия отбор или зад 
линията за свободно хвърляне на противниковия отбор. Когато позицията за изпълнение, 
според предходното изречение, попада там, то тя трябва да се премести на най-близкото 
място, непосредствено извън ограничената зона. 
 
 
Коментар: 
Ако правилната позиция за свободно хвърляне е на линията за свободно хвърляне на 
защитаващия се отбор, изпълнението трябва принципно да бъде от това място. 
Колкото обаче позицията се отдалечава от линията за свободно хвърляне на 
защитаващия се отбор, толкова по-голям става толеранса за изпълнение на 
свободното хвърляне в близост до точното място. Този толеранс нараства 
постепенно до 3 метра, в случай на изпълнение на свободно хвърляне, непосредствено 
извън собственото вратарско поле на изпълняващия отбор. 
 
Посоченият толеранс не важи, когато във връзка с нарушение на Правило 13:5, ако 
това нарушение е било наказано във връзка с Разяснение 8:8б. В такива случаи 
изпълнението винаги е от точното място. 
 
13:7 Състезател от изпълняващия хвърлянето отбор, няма право да настъпва или пресича 
линията за свободно хвърляне на противниковия отбор, докато свободното хвърляне не 
бъде изпълнено. Виж и специалните ограничения, съгласно Правило 2:5. 
 
Съдиите трябва да коригират позициите на състезатели от изпълняващия хвърлянето 
отбор, ако преди изпълнението на свободното хвърляне те се намират между линията на 
вратарското поле и линията за свободно хвърляне, в случай че това оказва влияние върху 
играта (15:3, 15:6). След това свободното хвърляне трябва да се изпълни след сигнал 
(15:5б). Същото се прилага (Правило 15:7 абзац 2), ако състезател от изпълняващия 
хвърлянето отбор навлезе в ограничителната зона по време на изпълнението (преди 
топката да е напуснала ръката на изпълняващия), ако изпълнението на хвърлянето не е 
предшествано от подаден сигнал. 
 
В случай, когато хвърлянето трябва да се изпълни след съдийски сигнал, ако състезател 
от нападащия отбор докосне или пресече линията за свободно хвърляне, преди топка да е 
напуснала ръката на изпълняващия, трябва да се отсъди свободно хвърляне за 
защитаващия се отбор (15:7 абзац 3, 13:1а). 
 
13:8 При изпълнение на свободно хвърляне, противниковите състезатели трябва да са 
отдалечени най-малко на 3 метра от изпълняващия. Те обаче, могат да застанат 
непосредствено пред линията на вратарското поле при изпълнение на свободно хвърляне. 
Намеса при изпълнението на свободно хвърляне се наказва според Правило 15:9 и 8:7в. 
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Правило 14: 7-метрово хвърляне  
 
 
Отсъждане на 7-метрово хвърляне 
 
14:1 7-метрово хвърляне се отсъжда при : 
 а) осуетяване на явна голова възможност от състезател или официално лице на 
противниковия отбор по цялото игрище; 
 б) неправомерен сигнал при явна голова възможност ; 
 в) осуетяване на явна голова възможност чрез намеса на лица без право на 
участие в играта, за пример - навлизане на зрител в игрището или неправомерен сигнал 
(изключение 9:1 коментар).  
 г) нарушение в съответствие с правило 8:10в или 8:10г (все пак, виж 8:10 последния 
абзац). 
 
По аналогия това правило се прилага и в случаи на форсмажорни обстоятелства, като 
внезапно спиране на електричеството в залата при явна голова възможност. 
Виж Разяснение № 6 за дефиницията на явна голова възможност. 
 
14:2 Ако състезател от нападащия отбор, въпреки нарушение на правилата (14:1а) запази 
пълен контрол върху топката и тялото си, няма причина да се отсъди 7-метрово хвърляне, 
дори ако след това той не реализира открилата му се явна голова възможност. 
 
Винаги когато има възможност за отсъждане на 7-метрово хвърляне, съдиите следва да 
се намесят едва тогава, когато ясно могат да установят, че това решение е действително 
основателно и необходимо. Когато нападател, въпреки неправомерна намеса на защитник 
отбележи гол, няма основание да се отсъди 7-метрово хвърляне. Ако, обаче е очевидно, 
че състезателят в следствие на нарушение на правилата, губи контрол върху топката или 
тялото си и поради това явната голова възможност повече не съществува, се отсъжда 7-
метрово хвърляне. 
 
Правило 14:2 не се прилага в случаи, свързани с нарушения на правилника 4:2-3 или 4:5-6, 
когато играта трябва да бъде прекъсната веднага чрез сигнал от времеизмервача, 
делегата или съдиите. 
 
14:3 При отсъждане на 7-метрово хвърляне съдиите трябва да дадат тайм-аут, но само 
ако има значително забавяне, например при смяна на вратаря или на изпълняващия 7м. 
хвърляне и решението за тайм-аут е в съответствие с критериите, посочени в 
Разяснение 2. 
 
 
Изпълнение на 7-метрово хвърляне 
 
14:4 7-метровото хвърляне се изпълнява след сигнал от съдията в полето в продължение 
на 3 секунди като удар към вратата (15:7 абзац 3; 13:1а). 
 
14:5 Състезателят изпълняващ 7-метровото хвърляне трябва да заеме позиция зад 7-
метровата линия , но не на по-вече от 1 метър зад нея (15:1; 15:6). След сигнала на 
съдията, изпълняващия не трябва да докосва или пресича 7-метровата линия преди 
топката да е напуснала ръката му (15:7 абзац 3; 13:1а). 
 
14:6 След изпълнение на 7-метрово хвърляне, изпълняващият или негов съотборник 
могат да играят едва тогава с топката, когато тя е докоснала противников състезател или 
вратата (15:7 абзац 3; 13:1а). 
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14:7 При изпълнение на 7-метрово хвърляне съотборниците на изпълняващия трябва да 
заемат позиции извън линията за свободно хвърляне и да остана там докато топката не 
напусне ръката му (15:3; 15:6).В противен случай се отсъжда свободно хвърляне срещу 
отбора изпълняващ 7-метр. хвърляне (15:7 абзац 3; 13:1а). 
 
14:8 При изпълнение на 7-метрово хвърляне, състезателите на противниковия отбор 
трябва да се намират извън линията за свободно хвърляне и да са отдалечени най-малко 
на 3 метра от 7 метровата линия, докато топката не напусне ръката на изпълняващия. В 
противен случай 7-метровото хвърляне се повтаря, ако не е отбелязан гол, което не води 
до персонално наказание. 
 
14:9 Престъпването от вратаря на ограничителната вратарска линия т.нар. 4 метрова 
линия (1:7; 5:11) преди топката да е напуснала ръката на изпълняващия, води до повторно 
изпълнение на 7-метровото хвърляне, ако не е отбелязан гол. Това обаче не води до 
персонално наказание на вратаря. 
 
14:10 Не се разрешава смяна на вратарите след като изпълняващия с топка в ръка е заел 
правилна позиция за изпълнение на 7-метровото хвърляне. Всеки опит да се направи 
смяна в такава ситуация трябва да се наказва като неспортсменско поведение (8:7в, 16:1б 
и 16:3г). 
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Правило 15: Общи разпоредби за изпълнение на хвърлянията 
(начално, странично, вратарско, свободно и 7-метрово хвърляне) 
 
Изпълняващият: 
 
15:1 Преди изпълнението изпълняващият трябва да е заел правилна позиция, предвидена 
за съответното хвърляне. Топката трябва да се намира в ръката на изпълняващия (15:6). 
 
С изключение на случаите при изпълнение на вратарско хвърляне, изпълняващият по 
време на изпълнение на хвърлянето трябва с част от единия си крак да има постоянен 
контакт с терена докато топката не напусне ръката му. Другият крак може многократно да 
се повдига от и да се поставя отново (виж също правило 7:6).  
 
Изпълняващият трябва да остане в правилна позиция, докато не бъде изпълнено 
хвърлянето (15:7, абзац 2 и 3).  
 
15:2 Едно хвърляне се счита за изпълнено, когато топката напусне ръката на 
изпълняващия (виж обаче 12:2).  
 
Изпълняващият може да докосне отново топката едва когато тя е докоснала друг 
състезател или вратата (15:7; 15:8). Погледнете също допълнителните ограничения за 
ситуации, съгласно Правило 14:6. 
 
От всички хвърляния може непосредствено да се отбележи гол, с изключение на 
вратарско хвърляне, когато не е възможен автогол (например вратар от вратарското поле 
да хвърли топката във собствената си врата). 
 
Съотборниците на изпълняващия: 
 
15:3 Съотборниците трябва да са заели позиции, съответстващи на хвърлянето (15:6). 
Състезателите трябва да останат в правилни позиции, докато топката не напусне ръката 
на изпълняващия, освен в случаите на 10:3 абзац 2. Топката не трябва да бъде предавана 
или докосвана от съотборник по време на изпълнението на хвърлянето (15:7 абзац 2 и 3). 
 
Защитниците: 
 
15:4 Защитниците трябва да са заели позиции, съответстващи на хвърлянето и трябва да 
останат в правилни позиции, докато топката не напусне ръката на изпълняващия (15:9). 
Неправилно заета позиция от защитници при изпълнение на начално, странично или 
свободно хвърляне, не трябва да се коригира от съдиите, когато при незабавното 
изпълнение на хвърлянето не се ощетява нападащия отбор. Ако позицията на 
защитниците поставя в неизгодно положение изпълняващия, тогава тя се коригира. 
 
Сигнал за подновяване на играта: 
 
15:5 Съдиите трябва да подновят играта със сигнал: 
 а) винаги при начално хвърляне (10:3) или 7-метрово хвърляне (14:4)  
 б) в случаите на странично, вратарско или свободно хвърляне : 
в) при подновяване на играта след тайм-аут; 
г) при подновяване на играта със свободно хвърляне съгласно правило 13:4; 
д) при забавяне изпълнението на хвърлянето; 
е) след корекция в позицията на състезателите; 
ж) след устна забележка или предупреждение. 
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Ако съдиите преценят, за по-голяма яснота могат да подадат сигнал за подновяване на 
играта във всеки един случай. 
 
По принцип съдиите не трябва да подават сигнал за подновяване на играта докато 
състезателите не са заели позиции съгласно 15:1,15:3 и 15:4 (виж също 13:7 абзац 2 и 
15:4 абзац 2). Ако съдията подаде сигнал за изпълнение на хвърлянето, въпреки 
неправилното разположение на част от състезателите, то тези състезатели имат пълното 
право на игра. 
 
След сигнал за изпълнение на хвърлянето от съдията, изпълняващият трябва в рамките 
на 3 сек. да вкара топката в игра . 
  
Санкции 
 
15:6 Нарушения от страна на изпълняващия или негови съотборници преди изпълнението 
на хвърлянето, например неправилно заета позиция или докосване на топката от 
съотборник, трябва да се коригира (виж обаче 13:7 абзац 2). 
 
15:7 Последиците от нарушения от страна на изпълняващия или съотборниците му 
(15:1-3) по време на изпълнение на хвърлянето зависят основно от това дали 
изпълнението на хвърлянето е предшествано от сигнал за подновяване на играта. 
По принцип всяко нарушение по време на изпълнение на хвърляне, непредшествано от 
сигнал за подновяване на играта, трябва да се коригира и изпълни отново след сигнал.  
 
Въпреки това концепцията за авантаж по аналогия с Правило 13:2, може да се приложи и 
тук. Ако изпълняващия хвърлянето отбор незабавно изгуби притежанието на топката след 
неправилното изпълнение, тогава хвърлянето се приема за изпълнено и играта 
продължава. 
 
Всяко нарушение по време на изпълнение на хвърлянето, след подаден сигнал за 
подновяване на играта, трябва да бъде наказано. Например ако изпълняващият подскочи 
по време на изпълнението или задържи топката повече от 3 секунди или се премести от 
правилно заета позиция преди топката да е напуснала ръката му. 
 
Същото важи и ако съотборници на изпълняващия заемат неправилни позиции след 
сигнала, но преди топката да е напуснала ръката на изпълняващия (виж.10:3 абзац 2). В 
този случай отборът се лишава от правото да изпълни хвърлянето и противниковият 
отбор получава правото да изпълни свободно хвърляне (13:1а) от мястото на 
нарушението (виж обаче Правило 2:6). В съответствие с Правило 13:2 (осигуряване на 
авантаж) играта продължава, ако отборът на изпълняващия загуби притежание на топката 
преди съдиите да са имали възможност да се намесят. 
 
15:8 По принцип всяко нарушение непосредствено след, но свързано с изпълнението на 
хвърляне се наказва. Това се отнася за нарушение на Правило 15:2 абзац 2, например ако 
изпълняващият докосне топката втори път преди тя да е докоснала друг състезател или 
вратата. Това може да е под формата на дриблиране, хващане отново на топката след 
като е била във въздуха или е останала на пода. Нарушението се наказва със свободно 
хвърляне (13:1а) за противниковия отбор. Както и в случая на Правило 15:7 абзац 3, се 
прилага правилото за авантаж. 
 
15:9 Освен в случаите посочени в Правила 14:8, 14:9, 15:4 абзац 2 и 15:5 абзац 3, 
намесата на защитниците при изпълнението на хвърляне от противниковия отбор, 
например  чрез незаемане на първоначална правилна позиция или чрез последващо 
придвижване в неправилна позиция, се наказва. Това се отнася независимо дали 
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нарушението е преди или по време на изпълнението на хвърлянето (преди топката да е 
напуснала ръката на хвърлящия). 
Това същото се отнася без значение дали хвърлянето е предшествано от сигнал подаден 
от съдиите или не. Правило 8:7в се прилага във връзка с Правила 16:1б и 16:3г. 
 
Когато намесата на защитници окаже негативни последици върху хвърлянето, по принцип 
то се повтаря. 
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Правило 16: Наказания  
 
Предупреждение: 
 
16:1 Предупреждението се дава за: 
 а) нарушения, които трябва да бъдат наказани прогресивно (8:3; за сравнение с 16:3б 
и 16:6г); 
 б) неспортсменско поведение, което трябва да се наказва прогресивно (8:7);  
 
 
Коментар: 
Един състезател не може да получи повече от едно предупреждение, а 
състезателите от един отбор не могат да получат повече от три предупреждения 
общо; след това наказанието трябва да бъде поне 2-минутно отстраняване. 
 
Състезател, който вече е имал 2-минутно отстраняване, не може да получи 
предупреждение. 
Не по-вече от едно предупреждение общо могат да получат официалните лица от 
един отбор 
 
16:2 Съдиите посочват предупреждението с високо вдигнат жълт картон към провинилия 
се състезател или официално лице, както и на времеизмервача/секретаря (жест №13). 
 
 
Отстраняване 
 
16:3 Отстраняването (2 минути) се дава: 
 а) при неправилна смяна, ако допълнителен състезател влезе на игрището, или ако 
състезател се намеси в играта от зоната за смяна(4:5-6); вземи под внимание обаче 
Правило 8:10б (II); 
 б) при нарушения като тези в Правило 8:3, ако състезателя и/или неговия отбор вече 
е получил максималния брой предупреждения (16:1 коментар); 
 в) при нарушения като тези в Правило 8:4 ; 
  г) при неспортсменско поведение на състезател като при Правило 8:7, ако 
състезателя и/или неговия отбор вече е получил максималния брой предупреждения; 
 д) при неспортсменско поведение на официално лице като при Правило 8:7, ако едно 
от официалните лица в отбора вече е получило предупреждение; 
 е) при неспортсменско поведение на състезател или официално лице, както при 
Правило 8:8, виж също Правило 4:6; 
    ж) в следствие на дисквалификация на състезател или официално лице (16:8, абзац 
2, виж обаче 16:11б); 
 з) при неспортсменско поведение от състезател преди подновяване на играта, след 
като току-що е получил 2-минутно отстраняване (16:9а). 
 
 
Коментар: 
Не е възможно официалните лица от един отбор да получат повече от едно 2-
минутно отстраняване. 
Когато официално лице получи 2-минутно отстраняване съгласно Правило 16:3г, на 
него му се разрешава да остане в зоната за смяна и да изпълнява своите функции, 
обаче броят на състезателите на игрището се намалява за с един 2-минути. 
 
16:4 След сигнала за тайм-аут съдиите ясно показват отстраняването на провинилия се 
състезател или официално лице и на секретаря/времеизмервача чрез установения жест, 
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т.е високо вдигната ръка с два разтворени пръста (жест №14). 
 
16:5 Отстраняването е винаги за 2 минути игрално време. Третото отстраняване на един 
и същи състезател винаги води до дисквалификация (16:6г). 
 
Отстранения състезател няма право да участва в играта по време на отстраняването, 
както и на отбора не е разрешено да го замени с друг състезател на игрището. 
 
Времето за отстраняване започва да тече със сигнала за подновяване на играта. 
 
Ако времето за отстраняване на един състезател не е изтекло до края на първото 
полувреме, то продължава да тече и след началото на второто. Същото се отнася и 
между редовното време и продълженията, както и по време на самите продължения. 
Неизтеклото 2-минутно отстраняване в края на продълженията означава, че на 
състезателя не е разрешено да участва в последващата заключителна фаза на срещата, 
каквито са 7-метровите хвърляния съгласно Коментар 2:2. 
 
Дисквалификация 
 
16:6 Дисквалификацията се дава ::  
 а) при нарушения на Правила 8:5 и 8:6; 
 б) при грубо неспортсменско поведение съгласно 8:9 и изключително грубо 
неспортсменско поведение съгласно 8:10, от състезател или официално лице, на или 
извън игрището; 
 в) при неспортсменско поведение на някое от официалните лица съгласно 8:7, след 
като вече са получили предупреждение и 2-минутно отстраняване в съответствие с 16:1б 
и 16:3д; 
 г) като последица от трето отстраняване на същия играч (16:5); 
 д) за грубо или повтарящо се неспортсменско поведение по време на 
заключителната фаза, като 7-метрово хвърляне (Коментар 2:2 и 16:10). 
 
16:7 След сигнал за тайм-аут, съдиите ясно посочват дисквалификацията на виновния 
състезател или официално лице, както и на времеизмервача/секретаря, чрез високо 
вдигнат червен картон (жест №13, виж също Правило 16:8). 
 
16:8 Дисквалификацията на състезателя или официалното лице важи винаги за целия 
остатък от игра времето. Състезателя или официалното лице незабавно трябва да 
напусне игрището и зоната за смяна. След напускането на състезателя или официалното 
лице на тях не им е разрешено да имат контакт с отбора си под никаква форма. 
 
Дисквалификацията на състезател или официално лице през времето за игра, на 
игрището или извън него, винаги води до 2-минутно отстраняване за отбора им. Това 
означава, че броят на състезателите в игрището се намалява с един (16:3е).  
 
Намаляването броя на състезателите в игрището обаче ще продължи 4 минути, ако 
състезател е дисквалифициран при обстоятелствата, посочени в Правило 16:9 б-г. 
Дисквалификацията редуцира броя на състезателите, или официалните лица, които са на 
разположение на отбора (изключение 16:11б). На отбора обаче е разрешено да увеличи 
броят на състезателите си на игрището отново след изтичане на времето за 
отстраняване. 
Както е отбелязано в Правилата 8:6 и 8:10, дисквалификациите, в съответствие с тези 
правила, трябва да се докладват в писмена форма на отговорните органи за по-
нататъшни действия. В такива случаи, „отговорника на отбора” и делегата (вж. 
Разяснение №7), се уведомяват незабавно след вземането на решение. 
За тази цел, съдията показва също син картон като информация, след като е вдигнал 
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червения картон. 
 
Повече от едно нарушение в една и съща ситуация 
 
16:9 Ако състезател или официално лице извърши повече от едно нарушение 
едновременно или последователно преди сигнала за подновяване на играта и тези 
нарушения изискват различни наказания, по принцип се налага само по-тежкото 
наказание. 
 
Все пак има следните специфични изключения, когато във всички случаи отбора трябва 
да играе на терена в намален състав за 4 минути: 
 а) ако състезател, който току-що е получил 2-минутно отстраняване, прояви 
неспортсменско поведение преди подновяването на играта, той трябва да получи 
допълнително 2-минутно отстраняване (16:3ж); Ако допълнителното отстраняване на 
състезателя е за трети път, то той трябва да бъде дисквалифициран; 
 б) ако състезател, който току-що е получил дисквалификация (директно или поради 
трето отстраняване) прояви неспортсменско поведение преди подновяването на играта, 
тогава отборът му трябва да получи допълнително 2-минутно отстраняване и остава на 
игрището в намален състав в продължение на 4 минути (16:8, абзац 2); 
 в) ако състезател, който току-що е получил 2-минутно отстраняване прояви грубо или 
изключително грубо неспортсменско поведение преди подновяването на играта,той 
трябва да бъде дисквалифициран (16:6б); комбинацията от тези наказания води до 4-
минутно намаляване броя на състезателите в игрището (16:8, абзац 2); 
 г) ако състезател, който току-що е получи дисквалификация (директно или поради 
трето отстраняване ) прояви грубо или изключително грубо неспортсменско поведение 
преди подновяване на играта, отборът му получава допълнително наказание, така че 
остава на игрището в намален състав за 4 минути (16:8, абзац 2). 
 
Нарушения през времето за игра 
 
16:10 Наказанията за действия през времето за игра са установени в правилата 16:1, 
16:3 и 16:6. 
 
Понятието „време за игра" включва всички прекъсвания, тайм-аут, тим тайм-аут и 
продълженията. Във всички останали случаи (например излъчване на победил в срещата 
чрез изпълнение на 7-м хвърляне), се прилага единственото Правило 16:6. 
 
По този начин всяка форма на грубо или повтарящо се неспортсменско поведение ще 
предотврати по-нататъшното участие в срещата на виновния играч (виж Правило 2:2 
коментар).  
 
Нарушения извън времето за игра 
 
16:11 Неспортсменско поведение, грубо неспортсменско поведение, изключително грубо 
неспортсменско поведение, или някаква форма на особено дръзки действия (виж 
правило 8:6-10) от страна на състезател или официално лице, в помещенията, където се 
провежда срещата, но извън времето за игра, се наказва, както следва: 
 
Преди срещата: 
 
 а) предупреждение, в случай на неспортсменско поведение по правилата 8:7-8; 
 б) дисквалификация на извършилия нарушение състезател или официално лице, в 
случай на действие, съгласно Правилата 8:6 и 8:10 а, но отборът може да започне 
срещата с 14 състезатели и 4 официални лица; Правило 16:8, абзац 2 се прилага само за 
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нарушения през времето за игра; следователно дисквалификацията не носи след себе си 
две минутно отстраняване . 
 
Тези наказания за нарушения преди срещата могат да се прилагат във всеки един 
момент по време на срещата, когато се установи, че определеното за наказание преди 
срещата лице е участник в играта, тъй като е възможно това обстоятелство да не бъде 
установено още по време на инцидента. 
 
След срещата: 
 
в) писмен доклад 
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Правило 17: Съдии 
 
17.1 Всяка среща се ръководи от двама равноправни съдии. Те са подпомагани от 
секретар и времеизмервач. 
 
17.2 Надзорът върху поведението на състезателите и официалните лица започва за 
съдиите от момента на пристигането им на мястото на състезанието до момента на 
напускането им. 
 
17.3 Съдиите са отговорни за проверката на игралното поле, вратите и топките за игра 
преди започването на срещата. Те определят топките, с които ще се играе (Правило 1 и 
3:1). 
Съдиите също установяват дали двата отбора са с подходящо облекло. Те проверяват 
протокола за срещата и екипировката на състезателите. 
Те имат грижата за това дали броят на състезателите и официалните лица в зоната за 
смяна са в границите на правилата и установяват присъствието и самоличността на 
двамата „отговорници на отборите”. Всички несъответствия трябва да бъдат 
своевременно отстранени (4:1-2 и 4:7-9). 
 
17.4 Жребият (10:1) се тегли от единия съдия в присъствието на другия и на 
„отговорниците на отборите” на всеки отбор или на друго официално лице или 
състезател (например капитана на отбора), представляващ „ отговорника на отбора”. 
 
17.5 По принцип цялата среща се ръководи от едни и същи съдии. 
Те носят отговорност срещата да премине в съответствие с правилата на играта и трябва 
да наказват всяко тяхно нарушение (виж обаче 13:2 и 14:2). 
Ако единият от съдиите не може да завърши мача, другия съдия продължава да 
ръководи срещата сам. 
 
 
Забележка:  
IHF, континентални конфедерации и национални федерации имат право да въведат 
други правила при подобни ситуации, но те трябва да са съобразени с правило 17:5 
абзац 1 и 3. 
 
17.6 Когато двамата съдии отсъдят нарушение на правилата срещу един и същи отбор, 
но са на различно мнение за размера на наказанието, винаги се присъжда по-тежкото 
наказание. 
 
17.7 Когато двамата съдии отсъдят нарушение на правилата, или ако топката е 
напуснала игрището, но са на различно мнение, относно това кой отбор би трябвало да 
притежава топката, то тогава те вземат общо решение след кратка консултация по между 
си. Ако и тогава съдиите не достигнат до общо решение, то предимство има мнението на 
съдията в полето. 
 
Задължително е подаването на тайм-аут. След консултацията по между си съдиите 
подават ясен жест и играта се подновява със сигнал (2:8г, 15:5). 
 
17.8 И двамата съдии са отговорни за воденето на резултата. Освен това те си записват 
предупрежденията, отстраняванията и дисквалификациите. 
 
17.9 Съдиите са отговорни за контрола на времето за игра. В случай на съмнение 
относно точността на отчитане на времето за игра от времеизмервача, съдиите вземат 
общо решение (виж също 2:3). 
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Забележка:  
IHF, континентални конфедерации и национални федерации имат правото да 
прилагат отклонения в регламента в техните сфери на отговорност във връзка с 
прилагането на Правила 17:8 и 17:9. 
 
17.10 Съдиите отговарят за правилното оформяне и попълване на протокола от срещата 
след нейното приключването. 
 
Дисквалификации от типа отбелязани в Правило 8:6 и 8:10 трябва да бъдат описани в 
протокола на срещата. 
 
17.11 Решенията на съдиите и делегата са въз основа на техните фактически 
наблюдения или преценки и са окончателни. 
 
Възражение могат да се подават само срещу решения, които са в противоречие с 
правилата. 
 
По време на срещата единствено „отговорниците на отборите” могат да се обръщат към 
съдиите. 
 
17.12 Съдиите имат право да прекъсват или прекратяват играта. Преди да се вземе 
решение за прекратяване на срещата, трябва да се използват всички възможности за 
нейното продължаване. 
 
17.13 Черното облекло е предимно запазено за съдиите. 
 
17.14 Съдиите и делегатите могат да използват електронни съоръжения за вътрешна 
комуникация. Разрешението и правилата за нейното използване се определя от 
съответните федерации. 
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Правило 18: Времеизмервач и секретар 
 
 
18.1 По принцип времеизмервачът носи главната отговорност за времето за игра, тайм-
аутите и времето на отстранените състезатели. 
 
Аналогично, секретарят носи отговорност за отборните листи, протокола на срещата, 
вписването в протокола на състезатели, които пристигат след началото на срещата и 
влизането на състезатели без право на участие. 
 
Другите задачи като контрол върху броя на състезателите и официалните лица в зоната 
за смяна, влизането и излизането на резервните състезатели, както и следенето на броя 
на атаките, след като на състезател му е оказана медицинска помощ на игралното поле, 
са обща отговорност. 
 
По принцип, единствено времеизмервачът (в зависимост от случая и делегатът на 
съответната федерация) могат да прекъснат играта, когато това се налага. Виж също 
Разяснение №7 относно процедурите за намеса на времеизмервача/секретаря при 
изпълнение на някои от техните задължения, посочени по-горе. 
 
18.2 Ако няма налично видимо времеизмервателно устройство, тогава времеизмервачът 
трябва да подава информация към „отговорниците на отборите” за изиграното или 
оставащото време за игра, особено след последвали тайм-аути. 
 
Ако времеизмервателното устройство е без автоматичен звуков сигнал, времеизмервача 
има задължението да подаде сигнал за край на полувремето и на срещата (виж 2:3). 
 
Ако времеизмервателното устройство няма възможност да показва времето за  
отстранявания (при срещи на ИХФ най-малко по три на отбор), времеизмервачът е 
длъжен да постави на масата специален картон за всеки един от отстранените 
състезатели, с номера на отстранения състезател и времето му за влизане в игра. 
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Съдийски жестове 
 
Когато е отсъдено странично или свободно хвърляне, съдиите трябва незабавно да 
покажат чрез жест посоката на изпълнение на хвърлянето. 
 
Ако има персонално наказание, това трябва да се сигнализира чрез показване на 
съответния задължителен жест (жест 13-14). 
 
Ако е наложително да се поясни причината за свободно или 7-метрово хвърляне, може 
да се покаже съответстващия за тази ситуация жест (жестове 1-6 и 11) (жест 11 трябва 
винаги да се покаже, когато решението за свободно хвърляне поради пасивна игра не е 
било предшествано от жест 17). 
 
Жестове 12, 15 и 16 са задължителни за ситуациите, за които се отнасят.  
 
Жестове 8, 10 и 17 се използват по преценка на съдиите. 
 
Списък на съдийските жестове: 
1. Пристъпване на вратарското поле 
2. Двоен дрибъл 
3. Крачки или задържане на топката повече от 3 сек. 
4. Задържане, хващане или блъскане 
5. Удряне 
6. Нарушение в нападение 
7. Странично хвърляне - посока 
8. Вратарско хвърляне 
9. Свободно хвърляне - посока 
10. Спазване на 3-метрова дистанция 
11. Пасивна игра 
12. Гол 
13. Предупреждение (жълта картон), дисквалификация (червен картон) 
14. Отстраняване за 2 минути 
15. Тайм-аут 
16. Разрешаване на две, имащи право лица да влязат на игралното поле 
17. Предупредителен сигнал за пасивна игра 
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СЪДИЙСКИ ЖЕСТОВЕ 
 

   
1. Пристъпване на 
вратарското поле 

2. Двоен дрибъл 
 

3. Крачки или задържане 
на топката повече от 3 сек. 

   
4. Задържане, хващане 

или блъскане 
5. Удряне 6. Нарушение в нападение 

 

 

 
7. Странично хвърляне - 

посока 
8. Вратарско хвърляне 9. Свободно хвърляне - 

посока 

   
10. Спазване на 3-метрова 

дистанция 
11. Пасивна игра 12. Гол 
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13. Предупреждение 

(жълта картон), 
дисквалификация (червен 

картон 

14. Отстраняване за 2 минути 15. Тайм-аут 

  

 

16. Разрешаване на две, 
имащи право лица да 

влязат на игралното поле 

17. Предупредителен сигнал 
за пасивна игра 
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РАЗЯСНЕНИЕ КЪМ ПРАВИЛАТА 
 
Съдържание: 
 
№1 Изпълнение на свободно хвърляне след сигнал за край (2:4-6) 
№2 Тайм-аут (2:8) 
№3 Тим тайм-аут (2:10) 
№4 Пасивна игра (7:11-12) 
№5 Начално хвърляне (10:3) 
№6 Дефиниция за явна голова възможност (14:1) 
№7 Намеса на времеизмервача или делегата (18:1) 
№8 Контузен състезател (4:11) 
 
Разяснение №1: Изпълнение на свободно хвърляне след сигнал за край (2:4-6) 
 
В много случаи отборът, който има правото да изпълни свободно хвърляне след изтичане 
на времето за игра, не се интересува от това да отбележи гол, тъй като резултатът от 
срещата е ясен или позицията за изпълнение на свободното хвърляне е далеч от 
противниковата врата. Въпреки че технически правилата налагат изпълнение на 
свободно хвърляне, съдиите трябва да преценят ситуацията и да приемат свободното 
хвърляне за изпълнено, ако състезателят, заел позиция за изпълнение, просто остави 
топката или я предаде на съдията. 
 
В случаите когато е ясно, че отборът възнамерява да направи опит да отбележи гол, 
съдиите трябва да намерят равновесие между предоставяне на такава възможност 
(колкото и незначителна да е тя) и гарантиране, че положението няма да доведе до 
загуба на време и разиграване на „театър”. Това означава, че съдиите трябва бързо и 
решително да заставят състезателите от двата отбора да заемат правилна позиция, така 
че свободното хвърляне да бъде изпълнено без забавяне. Новите ограничения, посочени 
в Правило 2:5, относно позицията на играчите и смените, трябва да бъдат спазени (4:5 и 
13:7). 
 
Съдиите трябва да следят и за други, подлежащи на наказания. нарушения от страна на 
двата отбора. Повтарящи се нарушения на правилото от защитниците трябва да се 
наказват (15:4, 5:9, 16:1б, 16:3г). Освен това нападателите често извършват нарушения 
на правилата по време на изпълненията, например, когато един или повече състезатели 
след сигнал пресекат линията за свободно хвърляне преди топката да е напуснала 
ръката на изпълняващия (13:7, абзац 3) или изпълняващият хвърлянето се придвижи или 
подскочи (15:1, 15:2, 15:3). 
 
Особено важно е да не се допусне отбелязването на неправомерни голове. 
 
Разяснение №2: Тайм-аут (2:8) 
 
Независимо от посочените в правило 2:8 ситуации, при които задължително се дава 
тайм-аут, съдиите могат по своя преценка и възможна необходимост да дадат тайм-аут 
също и при други ситуации. Типични ситуации, при които тайм-аутът не е задължителен, 
но при нормални обстоятелства може да се даде са: 
а) външни влияния, например игрището трябва да бъде почистено; 
б) състезател вероятно е получил контузия; 
в) един отбор бави времето да игра, например, когато забавя изпълнение на хвърляне 
или когато състезател хвърля топката без посока или я задържа; 
г) топката докосне тавана или конструкция над игрището (11:1), отскочи и падне на далеч 
от посоченото място за странично хвърляне, което води до необичайно забавяне; 
д) смяна на полеви играч с вратар, за да се изпълни вратарско хвърляне. 
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При определяне необходимостта от тайм-аут при тези и други обстоятелства, съдиите 
трябва да са преди всичко сигурни, дали едно прекъсване на играта без тайм-аут няма да 
ощети единия отбор. Като пример, ако един отбор в късен момент на играта води с 
категорична разлика, може би не е необходимо да се даде тайм-аут за едно кратко 
прекъсване за почистване на игрището. Аналогично, когато отборът, който би бил ощетен 
от неотсъждане на тайм-аут, причинява с действията си загуба на време, то тогава няма 
основание за тайм-аут. 
 
Друг важен фактор за решение е предполагаемото времетраене на прекъсването. Често 
е трудно да се прецени продължителността на прекъсването, предизвикано от контузия. 
Тогава, може би, е по-сигурно да се даде тайм-аут. Обратно на това, съдиите не би 
трябвало прекалено бързо да отсъждат тайм-аут, само защото топката е напуснала 
игрището. Често, в такива случаи, топката почти веднага се връща. Ако това не стане, 
съдиите трябва бързо да вкарат в игра резервната топка (3:4), за да избегнат излишен 
тайм-аут. 
 
Задължителният тайм-аут, във връзка с изпълнение на 7-метрово хвърляне, беше 
отменен. Все пак в определени случаи, тайм-аут може да бъде даден по субективна 
преценка на съдиите и съгласно горепосочените принципи. Тук се включват и случаите, в 
които един от отборите явно забавя изпълнението на хвърляне, включително чрез смяна 
на вратаря или на изпълняващия хвърлянето състезател. 
 
Разяснение №3: Тим тайм-аут (2:10) 
 
Всеки отбор има право на един тайм-аут от по една минута за всяко полувреме в 
редовното време за игра (но не в продълженията). 
 
Официално лице от отбора, който желае тим тайм-аут, трябва да постави на масата пред 
времеизмервача „Зелена карта”. Препоръчва се зелената карта да има размери около 15 
х 20см. И от двете страни да е отбелязано едно голямо „Т”.  
 
Всеки отбор може да получи тим тайм-аут, само тогава, когато той владее топката (когато 
топката е в игра или по време на прекъсване). Отборът ще получи веднага поисканият 
тим тайм-аут, при условие, че не е загубил владение над топката преди времеизмервачът 
да е подал звуков сигнал (в противен случай отборът получава зелената карта обратно 
като си запазва правото на тим тайм-аут). 
 
Времеизмервачът прекъсва играта със звуков сигнал и спира часовника, отчитащ 
времето за игра (2:9). Той подава жест за тим тайм-аут (№16) и ясно с протегната ръка 
показва отбора.  
Зелената карта е поставена на масата от страната на заявилия отбор и остава там 
докато трае тим тайм-аута. 
 
Съдиите потвърждават тим тайм-аута и времеизмервачът включва друг хронометър, 
който отчита продължителността на тим тайм-аута. Секретарят отразява в протокола на 
срещата времето на тим тайм-аута и заявилият го отбор.  
 
През време на тим тайм-аута, състезателите и официалните лица остават в своите 
половини, било на игралното поле, било в зоната за смени. Съдиите остават в средата на 
игрището, като единият от тях може да отиде до съдийската маса за кратка консултация. 
 
За целите на наказания в съответствие с Правило 16, тим тайм-аута се определя като 
част от игрално време (16:10), така че всяко неспортсменско поведение и други 
нарушения, се наказват по нормалния начин. В този смисъл, няма значение дали това 
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се отнася за състезатели/официални лица на или извън игралното поле. Съответно, 
предупреждение, отстраняване или дисквалификация според Правило 16:1-3 и 16:6-9 
могат да бъдат дадени за неспортсменско поведение (8:7-10), или за действия, попадащи 
в съответствие с Правило 8:6б. 
 
След 50 секунди времеизмервачът подава звуков сигнал, указващ, че след 10 секунди 
играта ще бъде подновена. 
 
При изтичане на тим тайм-аута отборите трябва да имат готовност да подновят играта. 
Играта се подновява с хвърляне, съответстващо на ситуацията при обявяването на тим 
тайм-аута или когато топката е била в игра, със свободно хвърляне за заявилия отбор от 
мястото, където топката се е намирала при прекъсването.  
 
Времеизмервачът пуска часовника, който отчита времето за игра със сигнал на съдията. 
 
 
Забележка: 
Ако IHF, континентални конфедерации или национални федерации приложат различен 
регламент, съгласно забележката под правило 2:10, всеки отбор има право да получи 
максимум три тим тайм-аута по време на редовното игрово време, но не и по време 
на продълженията. Не повече от два тим тайм-аута, могат да бъдат предоставени 
във всяко полувреме на редовното време. Между два тим тайм-аута, противникът 
трябва да бъде най-малко веднъж в притежание на топката. Три зелени карти, 
носещи номера 1, 2 и 3, са на разположение за всеки отбор. 
 
Отборите получават картите с номера „1” и „2” през първото полувреме на срещата 
и картите с номера „2”, и „3” през второто полувреме, при условие, че те не са 
получили повече от един тим тайм-аут през първото полувреме. В случай, че те са 
получили два тим тайм-аут през първото полувреме, те получават само зелена 
карта номер 3. 
 
В рамките на последните пет минути на редовното игрално време може да бъде 
поискан само един тим тайм-аут от всеки отбор. 
 
Разяснение №4: Пасивна игра (7:11-12) 
 
1. Общи насоки 
Прилагането на правилата за пасивна игра има за цел да предотврати неатрактивните 
способи за игра и умишленото й забавяне. Това означава, че съдиите по време на цялата 
среща трябва да разпознават и отсъждат пасивни методи по последователен начин. 
 
Пасивните методи на игра могат да възникнат във всички фази на атаката, т.е. когато 
топката е в движение по време на изграждаща фаза или на заключителна фаза. 
 
Пасивните начини на игра се използват най-често в следните ситуации: 
- отборът води в края на срещата; 
- отборът е с играч по-малко; 
- когато противникът е по-силен, особено при защита. 
 
Критериите, споменати в следните класификации рядко се прилагат самостоятелно, но 
трябва да бъдат отсъдени като цяло от съдиите. Особено въздействието на активна 
защитна работа, съгласно правилата трябва да бъде взето под внимание. 
 
2. Използване на предупредителен сигнал 
Предупредителният сигнал трябва да се използва в следните ситуации: 
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 а) Предупредителен сигнал, когато смяната е извършена бавно или когато топката се 
придвижва бавно по игрището. 
Типичните знаци са: 
- състезателите са застанали около центъра на игрището, чакайки смяната да бъде 
завършена; 
- състезател забавя изпълнението на свободно хвърляне (преструвайки се, че не знае 
правилната позиция), начално хвърляне (чрез бавно овладяване на топката от вратаря, 
чрез умишлено неточен пас към центъра или чрез бавно вървене с топка към центъра), 
вратарско хвърляне или странично хвърляне след като отборът е бил вече предупреден 
за използването на такива забавящи играта приоми; 
- играч дриблира, стоейки на едно място; 
- топката е върната в половината на отбора, въпреки че противниците не упражняват 
никакъв натиск. 
 б) Предупредителен сигнал във връзка със закъсняла смяна по време на изграждаща 
се атака 
 
Типични знаци са: 
- всички състезатели вече са заели позиции за атака; 
- отборът започва атака с няколко подготвителни паса; 
- до този момент, отборът не е извършвал никакви смени. 
 
 
Коментар:  
Отбор, който е направил опит за бърза контраатака от своята половина на 
игрището, но не успява да отбележи след като е достигнал половината на 
противниковия отбор, му се разрешава да направи бърза смяна в този етап от 
играта. 
 
 в) По време на продължително изграждаща се атака 
Общо взето на един отбор трябва да му бъде позволено да осъществи атаката си, 
използвайки подготвителни пасове, преди да предприеме целенасочени атакуващи 
действия. 
 
Типични знаци за продължително изграждаща се атака са: 
- атаката на отбора не подсказва за никакви атакуващи действия; 
 
Коментар:  
Обикновено, атакуващи действия има, когато отборът, който притежава топката, 
използва тактически методи да я придвижва така, че да спечели пространствено 
преимущество над противника или като увеличи скоростта на атаката в сравнение с 
началото: 
 
- състезателите получават топката многократно без да променят позициите си 
или отдалечавайки се от вратата; 
- многократно дриблиране без промяна на позицията; 
- когато атакуващия е застанал срещу противника си и се обърне преждевременно, 
за да изчака съдиите да спрат играта или да не спечели пространствено 
преимущество пред защитника; 
- активни защитни действия: активните защитни действия пречат на 
атакуващите да увеличат темпото, понеже защитниците блокират планираните 
подавания и комбинации; 
- специален критерий за продължително изграждаща се атака е когато 
атакуващият отбор не постигне ясно увеличаване на темпото от началото до края 
на завършващата фаза.  
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3. Как да бъде използван предупредителния сигнал 
Ако съдия (било този в полето или на линията) забележи признаци за пасивна игра си 
вдига ръката (жест №17) за да предупреди, че отборът не се опитва да атакува вратата. 
Другият съдия също трябва да даде предупредителен знак. Предупредителният жест 
съобщава, че отборът, който владее топката не прави никакви опити да стреля към 
вратата или многократно забавя подновяването играта. 
 
Жестът се задържа докато: 
- атаката приключи, или 
- предупредителният сигналът вече не е валиден (виж съвета по-долу). 
 
Атаката започва, когато отборът спечели притежание на топката и приключва, когато 
отбележи гол или загуби топката. 
 
Предупредителният сигнал обикновено касае цялото оставащо време от атаката. 
Въпреки това, по време на атаката има две ситуации, при които отсъждането на пасивна 
игра отпада: 
 а) отборът, който притежава топката стреля към вратата и топката се връща към него 
след отбиване от вратата или от вратаря (веднага или след странично хвърляне) 
 б) на състезател или официално лице от противниковия отбор му е дадено персонално 
наказание според Правило 16 заради нарушение на правилата или неспортсменско 
поведение. 
 
В тези две ситуации на отборът, който притежава топката, трябва да му бъде позволено 
за да започне нова изграждаща фаза на атаката. 
 
4. След показан предупредителен жест 
След показване на предупредителен сигнал, съдиите трябва да позволят на отбора, 
който притежава топката, да промени действията си. Във връзка с това, трябва да се 
вземат под внимание нивото на технически умения в различните възрасти и 
подготвителните групи. 
 
Така на отбора, който е бил предупреден, трябва да му се даде възможността да 
подготви планираната атака. 
 
Ако отборът, който притежава топката, не направи явни опити да отбележи гол, тогава 
един от съдиите решава, че това е пасивна игра, ако след най-много шест подавания не 
се отправи удар към вратата (Правила 7:11-12). (Виж също по-долу „Критерий за вземане 
на решение след показване на предупредителен сигнал”). 
 
Следните действия не се считат за подаване: 
- Ако опитът за подаване не може да се контролира заради отсъдено нарушение от 
защитников играч. 
- Ако опитът за подаване се отбие от защитников играч над страничната линия или 
линията на вратата. 
- Ако опит за стрелба, е бил блокиран от противника. 
 
Критерии за вземане на решение след показан на предупредителен жест за пасивна игра: 
 а) Атакуващият отбор 
- явно не увеличава скоростта; 
- не прави никакви опити да атакува вратата; 
- действия 1 на 1, където не е постигнато никакво пространствено предимство; 
- бавене докато се играе с топката (например, когато пътищата за подаване на 
съотборник са блокирани от защитаващият се отбор). 
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 б) Защитаващият отбор 
- защитаващият отбор се опитва да предотврати увеличаването на скоростта или 
опитите за атакуващи действия чрез правилни защитни действия. 
- ако защитаващият се отбор се опитва да прекъснат подаванията на атакуващия отбор, 
чрез извършване на постоянни нарушения в съответствие с Правило 8:3, това поведение 
трябва да се накаже прогресивно. 
 в) Забележки относно максималния брой пасове 
 
Преди изпълнението на шестото подаване: 
- ако съдиите отсъдят свободно или странично хвърляне за атакуващия отбор, след като 
вече е показан предупредителен жест за пасивна игра, това не прекъсва броенето на 
пасовете. 
- съответно, ако подаване или опит за стрелба е блокирана от защитников състезател и 
топката се върне отново в атакуващия отбор (дори и при вратарско хвърляне), това не 
прекъсва броенето на пасовете. 
 
След изпълнението на шестото подаване: 
- ако след шестото подаване е отсъдено свободно, странично или вратарско хвърляне за 
атакуващия отбор, на същия се позволява да завърши атаката с едно допълнително 
подаване. 
-  същото се отнася и ако изпълнено след шестото подаване хвърляне (свободно, 
странично или вратарско) е блокирано от защитниците и топката се върне в атакуващия 
отбор или пресече страничната линия или линията на вратата. И в този случай на 
атакуващия отбор се позволява да завърши атаката с едно допълнително подаване. 
 
Признаци за намаляване на скоростта: 
- действия настрани и не в посока към вратата; 
- многократно бягане по диагонал пред защитниците без да се прилага някакъв натиск 
върху тях; 
- никакви действия в дълбочина по посока на вратата, като опит за надиграване 1 на 1 
или подаване на топката между състезатели, намиращи се между линията на вратарското 
поле и линията за свободно хвърляне; 
- повтарящи се подавания между двама играчи без явно увеличаване на скоростта или 
действия, насочени към вратата; 
- подаване на топката между всички позиции (крила, пивот и ляв и десен гард) без явно 
увеличаване на скоростта или няма действия, насочени към вратата. 
 
Признаци на действия 1 на 1, където не е спечелено пространствено 
предимство: 
- действие 1 на1 в ситуация, където е очевидно, че няма пространство за пробив (няколко 
противника блокират пространството за пробив); 
- действие 1 на 1 без никакво намерение за пробив към вратата; 
- действие 1 на 1 с цел да се спечели свободно хвърляне (например, да позволиш на 
някого да те фаулира или да се прекрати нападателно действие 1 на 1 дори да е имало 
възможност да се направи пробив). 
 
Признаци за методи на активна защита в съответствие с правилата: 
- опит да не се извършва нарушение, така че да се избегне прекъсването на играта; 
- препречване на пътя на нападател, може би от двама защитника; 
- предвижване напред, за да се блокират пътищата за подаване към свободен 
съотборник; 
- защитниците се предвижват напред да изтласкат на атакуващите в по-задна част на 
игрището; 
- провокиране на атакуващите да подават топката далеко назад в безопасни за стрелба 
позиции.  
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Разяснение №5: Начално хвърляне (10:3) 
 
Основен принцип, който съдиите трябва да имат в предвид при тълкуване на Правило 
10:3, е задачата да насърчават отборите бързо да изпълняват началното хвърляне. Това 
означава, че съдиите трябва да избягват прояви на педантичност, както и да не търсят 
възможности да връщат или наказват отбор, който прави опит бързо да изпълни 
хвърлянето. 
 
Например, те трябва да избягват извършването на някои задачи, като отбелязването в 
съдийски картон или други, които ще попречат на готовността им бързо да направят 
проверка на позициите на състезателите. Съдията в полето трябва да има готовност да 
даде сигнал със свирката във всеки момент, в който изпълняващият хвърлянето заеме 
правилна позиция, като приеме, че няма явна необходимост от коригиране позициите на 
другите състезатели. Съдията не трябва да забравя, че съотборниците на състезателят 
изпълняващ хвърлянето имат право да преминат праз средната линия веднага след 
сигнала със свирката (това е изключение от основния принцип за изпълнение на 
хвърлянията). 
 
Въпреки че това правило изисква изпълняващият да стъпи на централната линия с 
толеранс до 1,5 м. от центъра на игрището, съдиите не трябва да бъдат прекалено 
взискателни и да търсят точност до сантиметри. Най-важно е да не се допусне 
несправедливост и да не се поражда съмнение в противниковия отбор относно това кога 
и от къде е изпълнено началното хвърляне. 
 
Освен това, повечето игрища нямат маркирана средна точка, а при някои игрища тя може 
да е частично заета от реклами. В такива случаи очевидно се налага изпълняващият 
хвърлянето заедно със съдиите да преценят къде е правилната позиция, като изисквания 
за точност биха били нереалистични и неуместни. 
 
 
Разяснение №6: Дефиниция за явна голова възможност (14:1) 
 
Съгласно Правило 14:1, явна голова възможност има когато: 
 а) Състезател, които контролира топката и тялото си, е пред линията на 
вратарското поле на противниковия отбор и има възможност да отправи удар във 
вратата, без противников състезател да е в състояние да предотврати стрелбата с 
правомерни действия; 
Това се прилага също, ако състезателят не притежава топката, но е готов за 
непосредственото й получаване. Не трябва защитниците, заели позиция да могат да 
предотвратят получаването на топката с правомерни действия. 
 б) Състезател, контролиращ топката и тялото си бяга (или дриблира ) сам към 
противниковия вратар в контраатака, без противников състезател да е в състояние да 
застане пред него и да спре контраатаката; 
 
Това се прилага също, ако състезателят не притежава топката, но е готов за 
непосредственото й получаване и противниковия вратар чрез сблъскване по Правило 8:5 
Коментар, предотврати получаването на топката; в този специален случай позициите на 
защитниците са без значение. 
 в) Вратарят е напуснал своето вратарско поле и противников състезател, 
контролиращ топката и тялото си, има явна възможност безпрепятствено да стреля в 
опразнената врата 
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Разяснение №7: Намеса на времеизмервача или делегата (18:1) 
 
Ако времеизмервача или делегата се намесят, когато играта вече е прекъсната, тогава 
играта се подновява след хвърляне, което съответства на причината за прекъсването. 
Ако времеизмервача или делегата се намесят и по този начин прекъснат играта, когато 
топката е в игра, тогава се прилагат следните правила: 

А. Неправилна смяна или неправилно влизане на състезател в игрището 
(Правила 4:2-3, 5-6) 
 
Времеизмервачът (или делегатът) трябва да прекъсне играта веднага, без спазване на 
общите правила за"авантаж" , според Правила 13:2 и 14:2 . Ако в резултат на това 
прекъсване, поради нарушение от страна на защитаващия се отбор, бъде осуетена 
явна голова възможност, трябва да се отсъди 7-м хвърляне в съответствие с 
Правило14:1 а. Във всички останали случаи, играта се подновява със свободно 
хвърляне. Извършилият нарушението състезател се наказва в съответствие с Правило 
16:3 а. Въпреки това, в случай на неправилно влизане в съответствие с Правило 4:6, по 
време на явна голова възможност , провинилият се състезател се наказва в 
съответствие с Правило 16:6 б във връзка с Правило 8:10 б. 

Б. Прекъсване по други причини, например, неспортсменско поведение в 
зоната за смяна 
 
 а) Намесата на времеизмервача 
Времеизмервачът трябва да изчака до следващото прекъсване на играта и тогава да 
информира съдиите. Ако въпреки това времеизмервачът прекъсне играта, докато 
топката е в игра, то играта се подновява със свободно хвърляне за отбора, който е 
притежавал топката в момента на прекъсването. Ако прекъсването е в резултат на 
нарушение от страна на защитаващия се отбор, като по този начин се осуетява явен 
шанс за отбелязване на гол, тогава трябва да се отсъди 7-м хвърляне в съответствие с 
Правило 14:1 б. (Същото се отнася и ако времеизмервача прекъсне играта поради 
искане от отбор на тим таим-аут, и съдиите са отказали, защото моментът не е 
подходящ. Ако явен шанс за отбелязване на гол се осуети в следствие на 
прекъсването, трябва да се отсъди 7-м хвърляне). Времеизмервачът няма право да 
наказва състезател или официално лице .Същото важи и за съдиите, ако те не са 
забелязали някакво нарушение. В такъв случай те могат да направят само 
неофициално предупреждение. Ако нарушението е в съответствие с Правилата 8:6 или 
8:10 , те трябва да бъдат представени в писмен доклад. 
 
 б) Намеса на делегата 
Делегатите от IHF, континенталните или националните федерация, които са назначени 
за срещата, имат право да информират съдиите за възможно нарушение на правилата 
(освен в случай на съдийско решение взето въз основа на наблюдение на факти) или 
за нарушение на правилата в зоните за смяна. 
 
Делегатът може да прекъсне незабавно играта. В този случай играта продължава със 
свободно хвърляне за отбора, който не е извършил нарушението, което е довело до 
прекъсването. 
 
Ако прекъсването е било причинен поради нарушение на защитаващия се отбор и е 
прекъсната явна голова възможност, тогава се отсъжда 7-м хвърляне в съответствие с 
Правило 14:1 . 
 
Съдиите са длъжни да наложат персонални наказания в съответствие с инструкциите на 
делегата. Фактите, свързани с нарушение на правилата 8:6 или 8:10 трябва да се 
представят в писмена форма. 
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Разяснение №8: Контузен състезател (4:11) 
 
Ако на игралното поле, има контузен състезател, трябва да се вземат следните мерки: 
 а) ако съдиите са абсолютно сигурни, че контузения състезател се нуждае от 
медицинска помощ на игрището, те трябва незабавно да покажат жестове 15 и 16. По 
този начин състезателя попада в разпоредбите на Правило 4:11, абзац 2. 
 
Във всички останали случаи, съдиите ще подканят играча да излезе да получи лечение 
извън игрището. Ако за съответния състезател това не е възможно, съдиите ще показват 
жестове15 и 16. Правило 4:11, абзац 2 е приложим. 
 
Нарушаване на тези разпоредби ще се наказва като неспортсменско поведение. 
 
Ако състезател, който е попаднал в разпоредбите за 3 атаки, се накаже с отстраняване, 
той може да се върне обратно на игрището, веднага, след изтичане на наказанието му, 
без значение от изминалия брой атаки. 
 
Ако официално лице откаже да осигури медицинска помощ на състезател от отбора, 
„отговорника на отбора” се наказва прогресивно (виж Правило 4:2, абзац 3) 
 
 б) Времеизмервачът, секретарят и делегатът са отговорни за следенето броя на 
атаките. Те уведомяват отбора веднага щом на състезателя е позволено да влезе в игра. 
 
Атаката започва със спечелване притежанието на топката и свършва с отбелязване на 
гол или загубване притежанието на топката. 
 
Ако отбора е в атака, когато се наложи оказването на медицинска помощ на състезател, 
то тази атака се брои за първа. 
 
 в) Правило 4:2, абзац 3 не се прилага в следните ситуации: 
- ако оказването на медицинска помощ е в последствие на нарушение, за което 
противниковия състезател е получил прогресивно наказание. 
- ако вратаря е ударен в главата и оказването на помощ на игрището е наложително. 
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗОНАТА ЗА СМЯНА 
 
1. Зоните за смяна се намират извън страничната линия, от лявата и дясната страна по 
продължението на центъра, от началото до края на пейките на съответните отбори ( или 
редица от столове, които са също разрешени), а също така и зад тях, ако има свободно 
място (Правила на играта: фигура 1). 
 
Разпоредбите на IHF и континенталните конфедерации за събития/състезания изискват 
пейките за отборите да се намират на 3,5 метра от центъра. Това важи и за съответните 
„зони на треньорите”. Това е препоръка и за срещи на всички други нива. 
 
Пред пейките не могат да бъдат поставяни никакви предмети (на най-малко 8 метра от 
централната линия). 
 
2. Само на състезателите и официалните лица, вписани в протокола, е разрешено да са 
в зоната за смяна. (4:1-2). 
 
Ако има нужда от преводач, той трябва да се намира зад зоната за смяна. 
 
3. Официалните лица в зоната за смяна трябва да са напълно облечени със спортно или 
цивилно облекло. Не са разрешени цветове, които могат да бъдат объркани с цветовете 
на състезателите от противниковия отбор. 
 
4. Времеизмервачът и секретарят трябва да оказват съдействие на съдиите при контрола 
на реда в зоната за смяна преди и по време на срещата. 
 
Ако преди срещата има някакви нарушения на правилата, що се отнася до зоната за 
смяна, то тя не трябва да започва, докато нарушенията не се отстранят. Ако тези 
правила бъдат нарушени по време на играта, срещата не трябва да продължава след 
следващото прекъсване докато проблемът не се реши. 
 
5. Официалните лица имат правото и задължението да ръководят своите отбори по 
време на срещата в честен и спортсменски дух в рамките на правилата. По принцип, те 
трябва да са седнали на пейката. 
 
На официалните лица им е позволено да се движат около и в „зоната на треньора”. 
„Зоната на треньора” е мястото точно пред пейката и ако е възможно също и зад пейката. 
 
Позволени са придвижване и позициониране в „зоната на треньорите” за даване на 
тактически съвети и за оказване на медицинска помощ. По принцип, само едно 
официално лице от отбор може да стои прав или да се движи през цялото време.  
 
Въпреки това неговата позиция или неговото поведение не трябва да пречи на 
действията на играчите на игрището. В случай на нарушаване на тази разпоредба, 
официалното лице трябва да се накаже прогресивно. 
 
Разбира се, позволено е на едно официално лице да напусне „зоната на треньора”, 
когато незабавно иска да предаде зелената карта за да поиска тим тайм-аут. На 
официално лице не му е позволено да напуска „зоната на треньора” със „зелената карта” 
и да чака до масата до момента, в които да поиска тим тайм-аут. 
 
„Отговорникът на отбора” може също да напуска „зоната на треньора” в специални 
ситуации, например, при необходим контакт с времеизмервача или секретаря. 
 
По принцип, състезателите в зоната за смяна трябва да са седнали на скамейките. 
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На състезателите е разрешено : 
- да се движат зад скамейката за да загреят, без топка, при условие, че има достатъчно 
пространство. 
 
Не е разрешено на официалните лица или състезателите да: 
- пречат или обиждат съдиите, делегатите, времеизмервача/секретаря, състезателите, 
официалните лица, зрителите, държейки се с провокативно, протестиращо или да 
демонстрират друго неспортсменско поведение (с думи, мимики или жестове) 
- напускат зоната за смяна, за да окажат влияние на играта. 
 
Обикновено от официалните лица и състезателите се очаква да останат в зоната за 
смяна на техния отбор. Ако официално лице, въпреки това напусне зоната за смяна за да 
заеме друга позиция, той изгубва правото да ръководи отбора си и трябва да се върне в 
зоната за смяна, за да възстанови правата си. 
 
По-общо казано, състезателите и официалните лица остават под юристдикцията на 
съдиите през цялата игра, а нормалните правила за персонални наказания се прилагат 
също и ако състезател или официално лице реши да заеме позиция, далеч от игрището и 
зоната за смяна. Ето защо, неспортсменско поведение, грубо неспортсменско поведение 
и изключително грубо неспортсменско поведение трябва да се наказва по същия начин, 
както ако нарушението е извършено на игрището или в зоната за смяна. 
 
6. Ако правилата на зоната за смяна се нарушават, съдиите или делегата са задължени 
да действат съгласно Правила 4:2, абзац 3, 16:1б, 16:3г-е и 16:6 б-г (предупреждение, 
отстраняване, дисквалификация). 
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УКАЗАНИЯ ЗА ИГРАЛНОТО ПОЛЕ И ВРАТИТЕ 
 
 а) Игралното поле (фиг.1) представлява правоъгълник с размери 40 х 20м. 
Размерите на игрището се установяват чрез измерване на дължината на двата 
диагонала. Дължината на диагонал от външната страна на единия ъгъл до външната 
страна на срещуположния ъгъл трябва да бъде 44.72м. Дължината на диагоналите на 
едната половина на полето трябва да бъде 28.28м. измерена от външната страна на 
който и да е ъгъл на полето до срещуположната външна страна на централната линия. 
 
На игрището трябва да има маркировъчни линии наречени общо „линии“. Широчината на 
линиите на вратарското поле (между страничните стълбове на вратите), както и на 
стълбовете и гредите на вратите, е 8 см. Всички останали линии са с ширина 5 см. За 
разделяне на два съседни участъка на игрището вместо линии може да се използват 
различни цветове. 
 
 б) Вратарското поле пред вратата се състои от правоъгълник с размери 3 х 6 м. и два 
свързани с него сектора, представляващи четвърт окръжности с радиус 6м. 
Вратарското поле се конструира като се начертае 3 м. линия успоредна на гол- линията, 
на 6 м. от задния край на гол-линията до предния край на линията на вратарското поле. В 
двата края на тази линия продължава в две дъги с форма на четвърт окръжности, всяка 
от които има за център задния вътрешен ръб на съответния страничен стълб на вратата 
и е с радиус 6 м. Линиите и дъгите определящи вратарското поле се наричат общо 
„’линии на вратарското поле“. Така външното разстояние между точките, където двете 
дъги пресичат по този начин външната линия на вратарското поле, трябва да бъде 15м. 
(фиг.5 ). 
 
 в) Пунктираната линия на свободно хвърляне (9 метрова линия) се очертава 
успоредно и концентрично на линията на вратарското поле на разстояние 3 м. от всяка 
нейна точка. Сегментите на линията за свободно хвърляне и разстоянията между тях са с 
размер 15 см. Сегментите са с прави ъгли и съответно радиално. Размерите на извитите 
сегменти се определят спрямо външната хорда (фиг.5). 
 
 г) 7-метровата линия е дълга 1 м. и се очертава точно срещу вратата, успоредно на 
гол-линията, на 7 метра от нея като разстоянието се измерва от задния край на линията 
на вратата до предния край на 7-метровата линия (фиг.5). 
 
 д) Вратарската линия (4-метрова линия) се намира точно срещу вратата и е с 
дължина 15 см. Тя е успоредна на линията на вратата и се намира на 4 м. от нея, като 
разстоянието се измерва от задната страна на линията на вратата до предния край на 4-
метровата линия, което означава,че ширините на двете линии са включени в това 
разстояние. 
 
 е) Игралното поле трябва да бъде заобиколено от зона за безопасност, широка най-
малко 1 м. по дължината на страничните линии и 2 м. зад външната страна на линията на 
вратата. 
 
 ж) Вратата (фиг.2) се разполага в центъра на всяка от външните линии на линиите на 
вратата. Вратите трябва да бъдат закрепени здраво на пода или за стената зад тях. 
Вътрешните размери на вратите са : 3м. широчина и 2м. височина. Рамката на вратата 
трябва да бъде правоъгълна, което означава,че вътрешните диагонали са с размер 
360,50 см. (максимално 361см.минимално 360см.,разликата между диагоналите на една 
врата може да бъде най-много от 0.5см.) 
Задната част на гредите трябва да бъде на една линия със задния край на линията на 
вратата,което означава,че предният край на гредите е поставен на 3 см.пред линията на 
вратата.  
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Страничните стълбове на вратата и напречната греда, която ги свързва трябва да бъдат 
изработени от стандартен материали (дърво, лек метал или синтетика), да имат 8 
см.квадратно напречно сечение и заоблени ръбове с радиус на заобляне 4±1мм. Трите 
видими от игралното поле страни на стълбовете на вратата и свързващата ги напречна 
греда, трябва да бъдат боядисани на ленти, в два силно контрастиращи помежду си 
цвята, двете врати на едно и също поле трябва да бъдат боядисани в едни и същи 
цветове. 
 
Цветните ленти на вратите в ъглите между стълбовете и напречната греда трябва да са в 
размери 28см. във всяка посока и в еднакъв цвят. Всички останали цветни ленти трябва 
да са с дължина 20см. Вратата трябва да има мрежа наричана мрежа на вратата, 
закрепена по такъв начин, че топката хвърлена към вратата да не може веднага да 
отскочи или премине през вратата. При необходимост може да се използва втора мрежа 
поставена зад линията на вратата. Разстоянието от гол-линията до тази допълнителна 
мрежа трябва да бъде приблизително 70 см, но не по-малко от 60 см. 
 
 з) Дълбочината на мрежата трябва да бъде 0.9м. зад гол-линията в горната част и 
1.1 м. в долната част, с допустимо отклонение 0.1 м. Размерът на отворите на мрежата 
не трябва да надхвърля 10 х 10см. Мрежата трябва да бъде закрепена на стълбовете и 
напречната греда поне на всеки 20 см. Позволява се основната и допълнителна мрежа 
да бъдат прикрепени една към друга по такъв начин, че топката да не може да попадне 
между двете мрежи. 
 
 и) Зад вратата, в средата на външната линия на линията на вратата, на разстояние 
приблизително 1.5 м., трябва да се постави вертикална преградна мрежа с дължина 9 -
14м. и височина от пода 5м. 
 
 й) Масата на времеизмервача се поставя в средата на зоната за смяна на една от 
страничните линии. Масата, с дължина най-много 4 м. се поставя на 30-40см, над пода на 
игралното поле с цел осигуряване на по-добра видимост. 
 
 к) Всички размери, за които няма определени допустими отклонения трябва да 
отговарят на нормите ISO (Международна Организация за Стандартизация-ISO 2768-
1:1998). 
 
 л) Вратите за хандбал са стандартизирани от Европейската Комисия по 
Стандартизация: EN 749 във връзка с EN 202.10-1. 
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фигура 5: Вратарско поле и обкръжението му 
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УКАЗАНИЯ И ТЪЛКУВАНИЯ 
 
Замяна на състезатели и официални лица (Правило 4:1 и 4:2) 
В случай, че един отбор не е изчерпал максималния допустим брой състезатели 
(Правило 4:1) или официални лица (Правило 4:2), то се допуска: 
- някой, който първоначално е регистриран като играч, да се регистрира като официално 
лице,  
- някой, който първоначално е бил регистриран като официално лице да се регистрира 
като състезател. 
  
Максималният брой състезатели и официални лица, съответно не трябва да се 
превишава. 
 
Оригиналната функция на състезателя или на официалното лице се заличава в 
протокола за срещата. Веднъж заменен, състезателя или официалното лице не може 
отново да се върне на оригиналната си функция, която междувременно е била изтрита. 
Освен това не е позволено да се изтрие даден участник, който има определена функция, 
за да се направи смяна в съответствие с максималния разрешен брой. Не е позволено 
регистрирането на едно лице едновременно като играч и официално лице. 
 
IHF, континентални конфедерации и национални федерации имат право да прилагат 
различни разпоредби в сферата на тяхната отговорност. 
 
Персоналните наказания, получени в следствие на промяната на функцията 
(предупреждение и отстраняване) се считат и за двете квоти, както и персоналната квота, 
така и за квотата на състезателите и официалните лица. 
 
 
Маркировка на игралното поле (Правило 1, Регламент за зоната за смяна, т.1) 
 
Ограничителната линия на „зоната на треньорите” е само с информационна цел. 
Тази линия е с дължина 50 см. и е начерта на разстояние 350 см. (извън игрището, 
успоредно на централната линия). Тя започва на разстояние от 30 см. от външната 
страна на страничната линия (препоръчителни размери). 
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Тим тайм-аут (Правило 2:10, Разяснение №3) 
Последните 5 минути на срещата започват да текат, когато часовника покаже 55:00 или 
05:00. 
 
Смяна на състезатели (Правило 4:4) 
Състезателите трябва винаги да напускат и влизат на игрището през собствената си зона 
за смяна. Контузените състезатели, които напускат игралното поле при спряно време са 
изключение. Тези състезатели не трябва да бъдат принуждавани да напуснат игралното 
поле през зоната за смяна, когато е очевидно, че те ще получат медицинска помощ в 
зоната за смяна или в съблекалните. Освен това съдиите трябва да позволят на 
заменящия играч да влезе на игрището преди контузения състезател да го е напуснал, с 
цел прекъсването на играта да се сведе до минимум. 
 
Допълнителни състезатели (Правило 4:6, абзац 1) 
Ако допълнителен състезател влезе на игрището без да е извършена смяна, трябва да се 
накаже с 2-минутно отстраняване. 
 
Ако не е възможно да се установи провинилия се състезател, трябва да се извършат 
следните стъпки: 
- делегата и съдиите съветват „отговорника на отбора” да назове името на виновния 
играч; 
- посочения състезател трябва да получи 2-минутно отстраняване; 
- в случай, че „отговорника на отбора” откаже да определи виновния състезател, то 
делегата и съдиите трябва да посочат такъв. Определения от делегата и съдиите 
състезател трябва да получи 2-минутно отстраняване. 
 
 
Забележка: 
- само състезатели, които са на игралното поле, могат да бъдат посочени като 
„виновни”; 
- в случай, че на посочения състезател, това отстраняване му се пада като трето, 
то той трябва да бъде дисквалифициран, съгласно Правило 16:6г. 
 
Забранение предмети, каски, лицеви и коленни защити 
Всички видове и размери маски за лице и каски са забранени. Не само цели маски, а и 
такива, които покриват само част от лицето са забранени. 
 
Що се отнася до наколенките, те са разрешени, ако по тях няма метални части. 
Пластмасовите предмети трябва да e омекотена подплата.. 
 
Що се отнася за глезенките, всички твърди части направени от метал и пластмаса, трябва 
да бъдат покрити. 
 
Налакътниците са разрешение, само ако са направени от мек материал. 
 
Федерациите и съдиите нямат право да позволяват изключения. Въпреки това, ако 
„отговорникът на отбора” се обърне към делеката или съдиите със съмнение дали нещо е 
позволено или не, те ще дискутират, използвайки като база разпоредбите в Правило 4:9, 
както и тези указания. В този смисъл, „да не бъдат опасни” и „да не дават неправомерно 
предимство” са най-важните принципи. 
 
Това решение е взето в координация с Медицинксата комисия към IHF 
 
За допълнителна помощ (препоръчителни действия за съдиите и техническите делегати), 
виж допълнения 1 и 2. 
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Лепило (клистер) (Правило 4:9) 
Позволено е да се използва клистер. Позволено е да се нанася (запасява с) клистер на 
обувките. Това не застрашава здравето на противника. 
 
Не е разрешено нанасянето (запасяването с) клистер по ръцете и китките. Това 
застрашава здравето на противника, тъй като клистера може да попадне в лицето или 
очите му. Съгласно правило 4:9 тази практика не е позволена. 
Националните федерации имат правото да приемат допълнителни ограничения. 
 
Оказване на помощ на контузени състезатели (Правило 4:11) 
В случаите, когато няколко играчи от един отбор са били ранени, например поради 
сблъсък, съдиите или делегатът могат да даде разрешение за допълнителни лица, 
имащи право на участие, да влизат на игрището, за да се помогнат на тези ранени 
състезатели. Освен това, съдиите и делегата могат да допуснат до игралното поле и 
парамедици. 
 
Контузен вратар (Праволо 6:8) 
Вратарят е ударен от топка по време на игра и не е в състояние да продължи. 
Обикновено в тези случаи трябва да се даде приоритет на защитата на вратаря. По 
отношение на рестартирането на играта, различни ситуации са възможни: 
а) топката е преминала през страничната линия, линията на врата, или лежи или се 
търкаля във вратарското поле. 
Правилното прилагане на Правилата: Незабавно спиране на играта, странично или 
вратарско хвърляне във връзка с посочените по-горе случаи, трябва да бъде изпълнено, 
за да поднови играта. 
 
б) съдиите прекъсват играта, преди топката да е преминала през страничнаталиния, 
линията на врата, или преди да спре или се затъркаля във вратарското поле. 
Правилното прилагане на правилата: Подновяване на играта с хвърлянето, което 
съответства на ситуацията. 
 
в) Топката е във въздуха над вратарското поле. 
Правилното прилагане на правилата: Изчакайте една или две секунди, докато някой от 
отборите спечели владението на топката, прекъснете играта, подновете играта с 
свободно хвърляне за отбора, който е в притежание на топката. 
 
г) съдията свирне, докато топката е още във въздуха. 
Правилното прилагане на правилата: Подновяване на играта със свободно хвърляне за 
отбора, който последен е бил във владение на топката. 
 
д) Топката отскача от вратяря, който не е в състояние да продължи играта и попада в 
атакуващ състезател. 
Правилното прилагане на правилата: Прекъсване на играта веднага; подновяване на 
мача с със свободно хвърляне за отбора, който е в притежание на топката. 
 
 
Забележка:  
В такива случаи 7-м хвърляне никога не е възможно. Съдиите прекъсват играта 
умишлено за да защитят вратаря. Поради това, не става за „неправомерен сигнал” в 
съответствие с Правило 14:1б. 
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Крачки, започване на дрибъл (Правило 7:3) 
 
В съответствие с Правило 7:3в-г, получаването на топка във въздуха, след което пода се 
докосне с крак, не се брои за крачка (нулева крачка). Въпреки това, „получаването на 
топка” означава получаване на подаване. 
 
Овладяване на топката във въздуха след дриблиране не се счита за „получаване на 
топка”, поради което поставянето на крака на земята след овладяване на топка във 
въздуха след дрибъл се счита за консумиране на крачка. 
 
Броене на пасовете след показан предупредителен сигнал за пасивна атака 
(Правило 7:11) 
 
Виж разясненията в Допълнение 3. 
 
Намеса на допълнителен състезател или официално лице (Правило 8:5, 
8:6,8:9, 8:10б) 
 
В случай, че допълнителен състезател или официално лице се намеси в играта, 
решението за наказание и продължаване на играта, трябва да е съобразено със следните 
критерии: 
- дали намесата от състезател или официално лице; 
- дали е предотвратена явна голова възможност. 
 
Във връзка със споменатите критерии, могат се получат следните ситуации: 
 а) Намеса на допълнителен състезател, при явна голова възможност. 
Правилно приложение на Правилата: 7-метрово хвърляне и дисквалификация с 
писмен доклад. 
 б) при явна голова възможност, делегатът/времеизмервачът прекъсва играта поради 
неправилна смяна.   
Правилно приложение на Правилата: 7-метрово хвърляне и 2-минутно отстраняване. 
 в) официално лице навлиза на терена, при явна голова възможност. 
Правилно приложение на Правилата: 7-метрово хвърляне и дисквалификация с 
писмен доклад. 
 г) официално лице навлиза на терена, но не при явна голова възможност. 
Правилно приложение на Правилата: свободно хвърляне и прогресивно наказание. 
 
Допълнителни мерки след дисквалификация с писмен доклад (Правила 8:6, 8:10а-б) 
Критериите за това най-тежко наказание, са определени в Правило 8:6 (за поведение 
против правилата) и 8:10 (за неспортсменско поведение); виж също Правило 8:3 – 
критерии за вземане на решение. 
Тъй като резултата от наказанията съгласно Правило 8:6 или 8:10, по време на срещата, 
не се различават от наказанията съгласно Правило 8:5 и 8:9 (дисквалификация без 
последващ писмен доклад), IHF добави следната спомагателна мярка към двете правила: 
„… те трябва да бъдат подадени в писмена форма след срещата, така че отговорните 
органи да имат възможност да вземат решение за налагане на допълнителни мерки“. 
Тази спомагателна мярка изгражда принципа, по който отговорните органи могат да 
налагат и допълнителни мерки. В никакъв случай, формулировката на правилото „…. са в 
позиция“ не може да бъде интерпретирано като лична преценка на отговорните органи, 
ако са наложени допълнителни мерки. Това би означавало промяна на фактите, посочени 
от съдиите. Желания резултат от IHF е да отпадне необходимостта от увеличение на 
наказанието при дисквалификация, за която не трябва да бъде изготвен писмен доклад. 
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Критерии за дисквалификация със / без писмен доклад (Правило 8:5, 8:6) 
 
Следните критерии помагат при разграничаването между Правило 8:5 и 8:6: 
 а) определение за „изключително безотговорни” действия: 
- проява на насилие или подобно на нападение действие; 
- безмилостни и безотговорни действия, без никакво чувство за правилно поведение; 
- необуздано удряне; 
- недоброжелателни действия. 
 б) определение за „особено опасни” действия: 
- действия срещу незащитен противник; 
- изключително рисковани и груби действия, застрашаващи здравето на противника; 
 в) определение за „умишлени” действия: 
- преднамерено и съзнателно извършено злонамерено действие; 
- преднамерено действие срещу тялото на противника, само за да разрушат неговите 
действия. 
 г)  определение за „злонамерени” действия: 
- подли и скрити действия срещу неподготвен противник. 
 д) определение за действие „без връзка със ситуацията в играта”: 
- действия, извършени далеч от състезателя владеещ топката; 
- действия без никаква връзка с игровите тактики. 
 
Навлизане на полеви играч във вратарското поле (8:7е) 
 
Ако, докато отбор играе без вратар и загуби владението на топката и полеви състезател 
от този отбор навлезе във вратарското си поле за да спечели предимство, то този 
състезател трябва да се накаже прогресивно. 
 
Плюене (Правило 8:9, 8:10а) 
 
Плюенето срещу някой се приема като „подобно на нападение” действие и трябва да се 
накаже в съответствие с Правило 8:10а (дисквалификация с писмен доклад). Въведеното 
преди разграничението между „успешно наплюване” (наказание съгласно Правило 8:10) и 
„неуспешно наплюване” (опит за наплюване) (наказание съгласно Правило 8:9), остава 
непроменено. 
 
Последните 30 секунди на срещата (Правило 8:10в-г) 
 
За последни 30 секунди на срещата се определят както тези в редовното време (края на 
второто полувреме), така и тези в края второто полувреме на продълженията. Те 
започват да текат, когато часовника покаже 59:30 (или 69:30, 79:30) или 0:30, ако върви 
назад. 
 
Неспазване на дистанция (Правило 8:10в) 
 
Неспазването на дистанция води до отсъждането на дисквалификация и 7-метрово 
хвърляне, само ако е извършено през последните 30 секунди на срещата и хвърлянето 
не е можело да се изпълни. 
 
Ако хвърлянето е изпълнено и блокирано от противник, който се намира прекалено близо, 
трябва да се даде прогресивно наказание, дори и в последните 30 секунди на срещата, 
ако топката е била напуснала ръката на изпълнителя. 
 
Това правило е приложимо при нарушения както в последните 30 секунди на срещата, 
така и извършени при сигнала за край на срещата (виж Правило 2:4, абзац 1). В този 
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случай, съдиите вземат решение на база своите фактически наблюдения (Правило 
17:11). 
 
Ако играта бъде прекъсната през последните 30 секунди на срещата вследствие на 
нарушение, което не е пряко свързано с подготовката или изпълнението на хвърляне 
(например неправилна смяна или неспортсменско поведение в зоната смяна), трябва да 
се приложи Правило 8:10в. 
 
Дисквалификация по време на последните 30 секунди на срещата (Правило 
8:10г) 
 
В случай на дисквалификация на защитников състезател във връзка с Правило 8:5 и 8:6 
по време на последните 30 секунди на срещата, само нарушения съгласно правило 8:6 
Коментар, водят до отсъждането на дисквалификация с писмен доклад  и 7-метрово 
хвърляне. Нарушения съгласно Правило 8:5 по време на последните 30 секунди на 
срещата, водят до отсъждането на дисквалификация (без доклад) и 7-метрово хвърляне. 
 
Печелене на предимство през последните 30 секунди на срещата (правило 
8:10г, последен абзац) 
 
Съдиите прекъсват играта и отсъждат 7-метрово хвърляне най-късно, когато 
получаващия подаването състезател не отбележи гол или продължи играта подавайки 
топката на съотборник (виж Правило 8:10г).  
 
Правило 8:10г е приложимо, ако нарушението е извършено както в игралното време, така 
и едновременно със сигнала за край на срещата (виж Правило 2:4, абзац 1). В този 
случай, съдиите вземат решение на база своите фактически наблюдения (Правило 
17:11). 
 
Дисквалификация на вратар (напуснал вратарското поле), съгласно Правило 8:5 
Коментар, води до отсъждане на 7-метрово хвърляне през последните 30 секунди на 
срещата, ако са изпълнени условията съгласно Правило 8:5 последен абзац или е 
извършено нарушение съгласно Правило 8:6. 
 
Изпълнение на странично хвърляне (Правило 11:4) 
 
Страничното хвърляне се изпълнява в посока на игралното поле, като директно 
хвърляне, пресичащо страничната линия. 
 
Изпълнение на хвърляне (Правило 15) 
 
Правило 15:7 и 15:8 включва примери на възможни нарушения при изпълнение на 
хвърляне. Дриблирането и оставянето на топката на пода (преди да се вземе отново) е 
нарушение, както и ако топката е в контакт с пода по време на изпълнението 
(изключение: вратарско хвърляне). 
 
В този случай, нарушенията трябва бъдат третирани в съответствие с Правило 15:7 и 
15:8 (корекция или наказание). 
 
Дисквалифициран състезател/официално лице (Правило 16:8) 
 
Дисквалифицираният състезател/официално лице, трябва веднага да напусне игрището 
и зоната за смяна, като след това не трябва да има никакъв контакт със отбора. 
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В случай, че съдиите забележат друго нарушение, извършено от дисквалифициран 
състезател или официално лице след като играта е подновена, трябва да последва 
писмен доклад. 
 
Не е възможно, обаче, да се даде допълнително наказание на състезателя или 
официалното лице, следователно, тяхното поведение не трябва да води до намаляване 
броя на състезателите на игрището. Това е валидно и в случай на навлизане на терена 
от дисквалифицирания участник. 
 
Зрители, чиито поведение застрашава състезателите (Правило 17:12) 
 
Правило 17:12 трябва също да се прилага, ако поведението на зрителите застрашава 
състезателите, например, ако използват лазерна показалка или хвърлят различни 
предмети. В вози случай, трябва да се вземат следните мерки. 
- ако е необходимо , играта се прекратя незабавно и не се подновява; 
- зрителите бъдат помолени да спрат да пречат на играта; 
- ако е необходимо, зрителите се извеждат от местата си и играта продължава едва, 
когато те са напуснали залата; 
- отборът домакин е помолен да вземе допълнителни мерки; 
- писмен доклад. 
 
Ако играта вече е била прекъсната, когато е установено нарушението, е приложимо 
Правило 13:3 (по аналогия). 
Ако играта се прекъсне при явна голова възможност, се прилага Правило 14:1в. 
Във всичко останали случаи се отсъжда свободно хвърляне в полза на отбора, който 
последен е бил във владение на топката и от мястото, където се е намирала тя. 
 
Допълнения: 
№1 Препоръчителни действия за съдии и технически делегати, отнасящи се за маски и 
други забранени предмети (Правило 4:9). 
№2 Позволена и непозволена екипировка (Правило 4:9), илюстрирана документация. 
№3 Разяснения, относно шестте подавания при предупредителен жест. 
 
Допълнение №1 
Допълнителни указания за маските за лице и други забранени предмети. 
В IHF  постоянно постъпва запитване за становище и дори искане за предоставяне на 
изключения по отношения на някои видове маски за лице, въпреки, че допълнителните 
бележки, включени в раздел Указания и тълкувания, изрично посочват пълната забрана 
върху използването на маски за лице. 
 
Най-общо казано, основния аргумент изпращащите запитвания е, че по тяхна лична 
преценка, въпросните маски не застрашават здравето на състезателите. Въпреки това, 
Медицинската комисия към IHF, посочва всички видове и размера на маски за забранени. 
По този начин не се предоставя възможност за различни тълкувания, дори ако 
въпросната маска не представлява опасност за другите. 
 
Въпреки това, от време на време се получават доклади, че отделни клубове или 
състезатели, се възползват от твърдението, че маските са безопасни и се възпротивяват 
срещу обявената забрана, за да причинят допълнителни проблеми на съдиите и 
техническия делегат, които обслужват дадена среща. 
 
Във връзка с гореспоменатото IHF разпространи следните препоръки, включително схема 
за съдиите, времеизмервача и техническия делегат, с цел да изменят разпоредбите 
предвидени в Правило 4:9 и 17:3, абзац 2, и изискванията, включени в Указания и 
тълкувания. 
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Играч с маска за лице, възнамерява да влезе участие в играта 
 
Мерките, които се вземат от съдиите основно зависят от момента на първото и когато е 
приложимо, на следващо идентифициране на състезател с маска. 
 
В случай, че нарушението е идентифицирано за първи път, замесения състезател и 
отговорника на отбора, трябва да бъдат уведомени за забраната за използване на маски 
за лице. Състезателя може да вземе участие в играта, едва когато отстрани проблема. 
При това първо идентифициране и уведомяване за забраната, състезателя не следва да 
се наказва прогресивно. 
 
Ако състезателя не вземе в предвид забележката на съдиите, следващият му опит да 
влезе в игра с маска на лицето, трябва да се третира като нарушение неспортсменско 
поведение и да се накаже с 2-минутно отстранява, съгласно Правило 8:8а (изключение на 
това правило са специфичните ситуации, описани по-долу в т. 1.2). В допълнение, 
състезателя трябва отново да бъде подканен да отстрани проблема. 
 
Ако нарушението бъде отново идентифицирано, това се счита за грубо неспортсменско 
поведение и виновния състезател трябва да бъде дисквалифициран (без това да води до 
писмен доклад) в съответствие с Правило 8:9. 
 
Според IHF, следните сценарии, които от части може да се окажат по-скоро хипотетични, 
могат да се случат: 
1. Ако нарушението в съответствие с Правило 4:9 е идентифицирано преди началото на 
срещата (по време на загрявката): 
1.1 замесения състезател и отговорника на отбора, трябва да бъдат уведомени за 
забраната във връзка с Правило 17:3, абзац 2). 
На състезателя трябва да бъде казано да махне маската (Правило 4:9, както Указания и 
тълкувания). 
Замесения състезател и отговорника на отбора, трябва да бъдат уведомени, че повторно 
идентифициране на нарушение, свързано с Правило 4:9, ще се счита за неспортсменско 
поведение съгласно Правило 17:5 абзац 2 и въведението от Правило 8:7, което ще 
доведе до прогресивно наказание за състезателя в съответствие с Правило 8:8а и 8:9. 
 
1.2 В случай, че състезател, носещ маска на лицето, влезе на игрището в началото на 
срещата, тя не трябва да започне. 
На съответния състезател трябва да се даде предупреждение в съответствие с Правило 
16:11, абзац 2, подточка а. 
Този състезател трябва да напусне терена. 
Той не може да вземе участие в играта докато не отстрани проблема. 
 
1.3 В случай, че състезател, носещ маска за лице, влезе на терена по време на игра, 
съдиите или респективно времеизмервача/делегат, трябва да отсъдят тайм-аут, за да 
прекъснат играта веднага, поради потенциалния риск от застрашаване на останалите 
участници. 
В съответствие с Правило 8:8а (провокативно поведение), виновния състезател трябва 
да бъде наказан с 2-минутно отстраняване (16:3е). 
Състезателя трябва да напусне игрището и да отстрани проблема. Той ще има право да 
участва в играта, след изтичане на наказанието и след като е отстранил нередността. 
Играта трябва да се поднови със свободно хвърляне за противника, съгласно Правило 
13:1а (или 7-метрово хвърляне, ако играта е прекъсната по време на явна голова 
възможност). 
 
1.4 В случай, че играча носещ маска влезе повторно на игрището, преди да я е свалил, 
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след като е бил предупреден, съдиите или респективно времеизмервач/делегат, трябва 
да отсъдят тайм-аут, за да прекъснат играта веднага, поради потенциалния риск от 
застрашаване на останалите участници. 
Това повтарящо се поведение на състезателя се счита за грубо неспортсменско 
поведение в съответствие с Правило 8:9. 
Състезателя трябва да бъде дисквалифициран съгласно Правило 16:6б. 
Разпоредбите, предвидени в 16:7 и 16:8 абзац 1-4, трябва да се спазят. 
Играта трябва да се поднови със свободно хвърляне за противника, съгласно Правило 
13:1а (или 7-метрово хвърляне, ако играта е прекъсната по време на явна голова 
възможност). 
 
2. Ако нарушението (носенето на маска) не е забелязано от съдиите преди началото на 
срещата (по време на загрявката): 
2.1 на състезателя, който носи маска и е на терена при започване на срещата, трябва да 
му бъде казано да я махне. 
Срещата не може да започне докато той е терена. 
Замесения състезател и отговорника на отбора, трябва да бъдат уведомени, че повторно 
идентифициране на нарушение, свързано с Правило 4:9, ще се счита за неспортсменско 
поведение съгласно Правило 17:5 абзац 2 и въведението от Правило 8:7, което ще 
доведе до прогресивно наказание за състезателя в съответствие с Правило 8:8а и 8:9. 
Тогава, началното хвърляне може да се изпълни както обикновено (10:1, абзац 1) 
 
2.2 В случай, че състезател, носещ маска за лице, влезе на терена по време на игра, без 
преди това да е забелязано от съдиите или респективно времеизмервача/делегат, че той 
е в нарушение, трябва незабавно да се отсъди тайм-аут, поради потенциалния риск от 
застрашаване на останалите участници. 
На състезателя трябва да бъде казано да махне маската (Правило 4:9). 
Замесения състезател и отговорника на отбора, трябва да бъдат уведомени, че повторно 
идентифициране на нарушение, свързано с Правило 4:9, ще се счита за неспортсменско 
поведение съгласно Правило 17:5 абзац 2 и въведението от Правило 8:7, което ще 
доведе до прогресивно наказание за състезателя в съответствие с Правило 8:8а и 8:9. 
Играта трябва да се поднови със свободно хвърляне за противника, съгласно Правило 
13:1а (или 7-метрово хвърляне, ако играта е прекъсната по време на явна голова 
възможност). 
 
2.3 В случай, че играча носещ маска влезе повторно на игрището, преди да я е свалил, 
след като е бил предупреден, съдиите или респективно времеизмервача/делегат, трябва 
да отсъдят тайм-аут, за да прекъснат играта веднага, поради потенциалния риск от 
застрашаване на останалите участници. 
В съответствие с Правило 8:8а (провокативно поведение), виновния състезател трябва 
да бъде наказан с 2-минутно отстраняване (16:3е). 
Състезателя трябва да напусне игрището и да отстрани проблема. Той ще има право да 
участва в играта, след изтичане на наказанието и след като е отстранил нередността. 
Играта трябва да се поднови със свободно хвърляне за противника, съгласно Правило 
13:1а (или 7-метрово хвърляне, ако играта е прекъсната по време на явна голова 
възможност). 
 
2.4 В случай, че играча носещ маска влезе повторно на игрището, без да я е свалил, 
съдиите или респективно времеизмервача/делегат, трябва да отсъдят тайм-аут, за да 
прекъснат играта веднага, поради потенциалния риск от застрашаване на останалите 
участници. 
Това повтарящо се поведение на състезателя се счита за грубо неспортсменско 
поведение в съответствие с Правило 8:9. 
Състезателя трябва да бъде дисквалифициран съгласно Правило 16:6б. 
Разпоредбите, предвидени в 16:7 и 16:8 абзац 1-4, трябва да се спазят. 
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Играта трябва да се поднови със свободно хвърляне за противника, съгласно Правило 
13:1а (или 7-метрово хвърляне, ако играта е прекъсната по време на явна голова 
възможност).  
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Допълнение №2 
Позволена и непозволена екипировка (съгласно Правило 4:9) 
 
Каска Не е позволено Всичко видове каски 
Маска за лице Не е позволено Също и маски, закриващи само част от 

лицето 
Защита на носа Позволено  Лента, мек материал 
Лента за глава Позволено  Еластичен материал 
Забрадка  Позволено Еластичен материал 
Капитанска лента Позволено На горната част на ръката, широка около 

5см., един-единствен цвят (да не е шарена) 
Наколенка Позволено Мек материал, тънка, къса 
Накитник  Позволено Мек материал, тънка, къса 
Лента за пръсти Не е позволено - 
Ръкавици Не е позволено - 
Защита на коляното Позволено Мек материал, без метал 
Протектор за глезена Позволено Твърдите части да са покрити 
Тениска за полеви играч, 
действащ като вратар 

Позволено Същия цвят като вратарския екип 

 
 
Следните разпоредби са задължителни правила за събития, организирани от IHF и 
континенталните конфедерации. 
 
Също така, те се използват като препоръчителни за срещи от всички състезания. 
 
Тениска с дълги ръкави 
под екипа 

Позволено Същия цвят като основния цвят на 
тениската, тънка материя 

Тениска за полеви играч, 
действащ като вратар 

Позволено Идентична с вратарската фанелка, дупки, 
покрити с прозрачен материал, отпреди и 
отзад за да се вижда номера  

Къс клин под късите гащи Позволено Същия цвят като основния цвят на късите 
гащи, тънка материя 

Дълъг клин под късите 
гащи 

Не е позволено - 

Дълги гащи Не е позволено Изключение: вратаря 
Чорапи  Да са с еднакъв цвят и дължина 
Облекло на официалните 
лица 

 еднакви, облечени в спортно облекло или 
цивилни дрехи; еднороден цвят, различен 
от цвята на тениските на полевите играчи 
на противниковия отбор 

Примери 
 
Екипировка Позволено Не е позволено 

Каска  
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Маска за лице/ 
протектор за 
нос 

   

Лента за глава 

  

Забрадка/шал 

  

Капитанска 
лента 

  

Налакътник  

  

Лента за 
пръсти 

 

 

Наколенка 

  

Протектор за 
глезена 
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За събития, организирани от IHF и континенталните конфедерации 

Тениска с 
дълги ръкави 
под екипа 

  

Тениска за 
полеви играч, 
действащ като 
вратар 

  

Къс клин под 
късите гащи 

  

Чорапи 

 
 

  
 

Допълнение №3 
 
Разяснения, относно шестте подавания при предупредителен жест 
Кое действие се брои за подаване: 

№ Действие на 
нападател 1 Действие на защитника Действие на 

нападател 2 
Продължение 
на играта Решение 

1 Подаване към 
съотборник Няма контакт с топката Овладява топката Играта 

продължава Подаването се брои 

2 Подаване към 
съотборник Докосва топката Овладява топката Играта 

продължава Подаването се брои 

3 Подаване към 
съотборник 

Докосва топката и тя се 
връща в нападател 1 

Не докосва топката Играта 
продължава 

Подаването се брои 

4 Подаване към 
съотборник 

Докосва топката и я 
изкарва в странично 
хвърляне 

Не докосва топката Странично 
хвърляне 

Подаването НЕ се 
брои 

5 Подаване към 
съотборник 

Нарушение срещу 
нападател 1 докато 
подава 

Не може да 
овладее топката 

Свободно 
хвърляне 

Подаването НЕ се 
брои 

6 Подаване към 
съотборник 

Нарушение срещу 
нападател 2 

Не може да 
овладее топката 

Свободно 
хвърляне 

Подаването НЕ се 
брои 

7 Стрелба към 
вратата 

Топката се отбива от 
вратаря или гредата 

Нападал овладява 
топката 

Играта 
продължава 

Предупредителния 
сигнал отпада 

8 Стрелба към Топката се отбива от Топката пресича Странично Предупредителния 
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вратата вратаря или гредата страничната линия хвърляне сигнал отпада 

9 Стрелба към 
вратата - - Гол, начално 

хвърляне Атаката приключва 

10 Стрелба към 
вратата Вратаря овладява топката - Вратарско 

хвърляне Атаката приключва 

11 
Стрелба към 
вратата 

Топката се отбива от 
вратаря или гредата 

Защитник овладява 
топката 

Играта 
продължава Атаката приключва 

12 Стрелба към 
вратата 

Докосва топката и я 
изкарва в странично 
хвърляне 

Не докосва топката Странично 
хвърляне 

Подаването НЕ се 
брои 

13 Стрелба към 
вратата Защитника прави блок Нападател 2 

овладява топката 
Играта 
продължава Подаването се брои 

14 Стрелба към 
вратата Защитника прави блок Нападател 1 

овладява топката 
Играта 
продължава Подаването се брои 

15 Стрелба към 
вратата - Нападател 2 

овладява топката 
Играта 
продължава 

Подаването се брои 

 
 
Ситуации след изпълнението на шестото подаване: 
 
№ Действие на 

нападател 1 Действие на защитника Действие на 
нападател 2 

Продължение 
на играта Решение 

1 Стрелба към 
вратата - Овладява топката 

Свободно 
хвърляне за 
защитата 

Пасивна игра 

2 
Стрелба към 
вратата 

Защитника докосва 
топката Овладява топката 

Играта 
продължава 

Позволява се един 
допълнителен пас 

3 Стрелба към 
вратата 

Защитника блокира 
топката Овладява топката Играта 

продължава 
Позволява се един 
допълнителен пас 

4 Стрелба към 
вратата Защитника блокира топката Нападател 1 

овладява топката 
Играта 
продължава 

Позволява се един 
допълнителен пас 

5 
Стрелба към 
вратата 

Защитника отбива топката 
в странично хвърляне - 

Странично 
хвърляне 

Позволява се един 
допълнителен пас 

6 Стрелба към 
вратата 

Нарушение срещу 
нападател 1 - Свободно 

хвърляне 
Позволява се един 
допълнителен пас 

7 Стрелба към 
вратата 

Топката се отбива от 
вратаря или гредата 

Нападател‘ 
овладява топката 

Играта 
продължава 

Предупредителния 
сигнал отпада 

8 
Стрелба към 
вратата 

Топката се отбива от 
вратаря или гредата 

Топката пресича 
страничната линия 

Странично 
хвърляне 

Предупредителния 
сигнал отпада 

9 Стрелба към 
вратата - - Гол, начално 

хвърляне Атаката приключва 

10 Стрелба към 
вратата Вратаря овладява топката - Вратарско 

хвърляне Атаката приключва 

11 Стрелба към 
вратата 

Топката се отбива от 
вратаря или гредата 

Защитник овладява 
топката 

Играта 
продължава 

Атаката приключва 

 
 
 
Този правилник е преведен и редактиран от Михаил Башев и Иван Башев. 


