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І. ВСТУП 

 

Пляжний гандбол (або біч-гандбол) - порівняно молодий, надзвичайно динамічний і 

видовищний вид спорту. Відповідно до Філософії Пляжного  Гандболу 

(привабливість гри - дві команди, граючі в повну силу), будь-які покарання повинні 

застосовуватися відносно гравців, як індивідуальних осіб, а не проти команди в 

цілому. 

«Філософія Пляжного Гандболу» заснована на  

Принципах «Чесної Гри» - Кожне рішення  повинне  

прийматися відповідно до цих принципів». 

 

Загальні положення проведення змагань . 

     Фізична культура і спорт є складовими частинами виховного процесу дітей,  

молоді і повноцінного життя дорослого населення. Основне їх призначення – 

зміцнення здоров’я , підвищення фізичних та функціональних можливостей 

організму людини, забезпечення здорового дозвілля, утвердження спортивного 

авторитету   України в світі. 

      Пріоритетами  у спортивній діяльності є збереження і подальше зміцнення 

позицій українського спорту на міжнародній арені, вдосконалення  системи 

підготовки спортсменів вищої кваліфікації , використання спорту як засобу  

виховання патріотизму, високих суспільних ідеалів, мотивації фізичного та 

духовного самовдосконалення особи. 

Учасниками заходів з пляжного гандболу  вважаються спортсмени,  тренери, 

делегати судді та інші учасники,  які,  згідно з Положенням про проведення  

змагання  або  списковим складом  учасників  навчально-тренувального збору, 

включені до  затвердженого  відповідним  наказом  списку  осіб, що беруть участь у 

заходах.  

 

ІІ. ЗМАГАННЯ 

 

Командні змагання проводяться за заздалегідь підготовленою програмою, яка 

включає в себе такі розділи : приїзд та від’їзд команд,  реєстрація, розселення (при 

необхідності) учасників, збори делегатів, тренерів та суддів, відкриття та закриття 

змагань, ігри, нагородження.  

Змагання проводяться для різних вікових груп ( кадети – 15-16 років,  юнаки – 

17-18 років, юніори -  19-20 років, дорослі – 21 і старше) за змішаною та коловою 

системою, переможці визначаються за сумою очок, набраних у всіх зіграних матчах. 

При необхідності учасники діляться на дві групи, дві кращі команди з кожної групи 

проходять до плей офф, де і визначається переможець. Остаточна система 

проведення змагань визначається після подачі командами заявок.  

До участі в змаганнях допускаються команди, які вчасно подали заявки на участь 

в змаганнях, які  надсилаються в офіс Асоціації пляжного гандболу України 

(АПГУ).  Чисельний склад команд учасниць визначається організаторами в 

положенні про змагання, але не повинен перевищувати 14 та бути менше 8  осіб. 

Положення про змагання розробляється та затверджується в відповідному порядку 

Асоціацією пляжного гандболу України, та включає в себе такі розділи: мета за 
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завдання, час і місце проведення, керівництво проведення змагань, організація 

змагань та учасники., визначення командних результатів, фінансові витрати, 

нагородження, терміни подачи заявок тощо.  

До участі в Чемпіонаті України, Кубку України, Супер-кубоку України, 

Всеукраїнських та регіональних турнірів  допускаються спортсмени, які пройшли 

медичне обстеження та мають відповідні медичні довідки.  На змаганнях повинен 

бути присутнім лікар, який, в разі необхідності, надає медичну допомогу. 

Апеляційне жюрі  призначається АПГУ на кожні змагання . Воно являється 

першою інстанцією. В разі не вирішення питань першою інстанцією, другою 

інстанцією являється правління АПГУ. Рішення другої інстанції являється 

остаточним та не  підлягає оскарженню. 

АПГУ керується всіма вимогами встановленими МОК та НОК стосовно 

антидопінгового контролю, а також нормативами встановленими Міністерством у 

справах сім’ї, молоді та спорту.  

 

ІІІ. ПРАВИЛА ГРИ. 

 

Правило 1          ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК 

 

1.1 Ігровий майданчик (схема 1) є прямокутником завдовжки  27м  і  шириною 

12м, включаючи ігрову зону і дві площі воріт. 

Поверхня майданчика повинна бути засипана піском завглибшки, принаймні, 

40см. 

Характеристики ігрового майданчика не можуть бути змінені в процесі гри на 

користь однієї з команд.  

Навколо ігрового майданчика повинна бути передбачена  зона безпеки 

розміром приблизно  3м. 

 

1.2   Ігрова зона має 15м в довжину і 12м завширшки. Її межі    позначаються 

еластичною кольоровою стрічкою або мотузком ширини до 8см. 

 

1.3 Всі лінії на майданчику є складовою частиною площі, яку  вони обмежують. 

 

Довгі обмежувальні  лінії називаються бічними лініями, а короткі – лініями 

воріт (між стійками воріт) і зовнішніми лініями воріт (з обох боків воріт). 

 

 Ворота 

 

1.4 Ворота встановлюються по центру  кожної (зовнішньої) лінії воріт.  

Внутрішні розміри воріт: ширина  3м і висота 2м (Діаграма 2а і 2б).  Ворота 

повинні бути жорстко закріплені в піску, але кріплення жодною мірою не 

повинні представляти небезпеку для гравців. 

 Стійки воріт скріпляють  горизонтальною поперечкою. Задня кромка стійок  

воріт повинна співпадати із зовнішньою кромкою  лінії воріт. Стійки воріт і 

поперечка  мають квадратний перетин із стороною 8см. Три поверхні воріт, які 

можна бачити з боку майданчика, повинні бути забарвлені поперечними 

смугами в два контрастні кольори, чітко відмінними від кольору майданчика. 
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Правило 1          ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК 

 

1.2 Ігровий майданчик (схема 1) є прямокутником завдовжки  27м  і  шириною 

12м, включаючи ігрову зону і дві площі воріт. 

Поверхня майданчика повинна бути засипана піском завглибшки, принаймні, 

40см. 

Характеристики ігрового майданчика не можуть бути змінені в процесі гри на 

користь однієї з команд.  

Навколо ігрового майданчика повинна бути передбачена  зона безпеки 

розміром приблизно  3м. 

 

1.2   Ігрова зона має 15м в довжину і 12м завширшки. Її межі    позначаються 

еластичною кольоровою стрічкою або мотузком ширини до 8см. 

 

1.5 Всі лінії на майданчику є складовою частиною площі, яку  вони обмежують. 

 

Довгі обмежувальні  лінії називаються бічними лініями, а короткі – лініями 

воріт (між стійками воріт) і зовнішніми лініями воріт (з обох боків воріт). 

 

 Ворота 

 

1.6 Ворота встановлюються по центру  кожної (зовнішньої) лінії воріт.  

Внутрішні розміри воріт: ширина  3м і висота 2м (Діаграма 2а і 2б).  Ворота 

повинні бути жорстко закріплені в піску, але кріплення жодною мірою не 

повинні представляти небезпеку для гравців. 

 

 Стійки воріт скріпляють  горизонтальною поперечкою. Задня кромка стійок  

воріт повинна співпадати із зовнішньою кромкою  лінії воріт. Стійки воріт і 

поперечка  мають квадратний перетин із стороною 8см. Три поверхні воріт, які 

можна бачити з боку майданчика, повинні бути забарвлені поперечними 

смугами в два контрастні кольори, чітко відмінними від кольору майданчика. 

 Ворота повинні мати сітку, яка кріпиться так, щоб м'яч, кинутий у ворота, 

звичайно залишався у воротах. 

 

 Площа воріт 

 

1.7 Перед кожними воротами розташовується площа воріт (Див. Правило 6). 

 Площа воріт обмежується лінією площі воріт, яка проводиться таким чином: 

паралельно (зовнішньої) лінії воріт  в 6м від неї кріпиться стрічка або мотузок. 

 

 Стіл хронометриста і секретаря  

1.8 За столом  хронометриста і секретаря повинні поміщатися  від 3 до 4 осіб, і він 

повинен  розміщуватися посередині бічної лінії і, принаймні, в 3 метрах від неї. 

Стіл для хронометриста і секретаря повинен стояти так, щоб 

хронометрист/секретар могли бачити зони заміни. 
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Зони заміни 

1.7.   Зони заміни для польових гравців  складають 15м в довжину і  приблизно 3м 

завширшки. Вони розміщуються по кожну сторону    ігрового майданчика за 

бічними лініями.  

 

1.8 a)    Воротарі покидають майданчик через бічну лінію площі заміни своєї  

команди  або через бічну лінію площі   воріт з боку зони заміни своєї команди 

(4:13,  5:12) 

 б)       Воротарі повинні входити на майданчик через бічну лінію площі  воріт з 

боку зони заміни  своєї команди  (4:13, 5: 12). 

 

Діаграма 1:   Ігровий майданчик 

 
Діаграма 2а:     Ворота 
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Діаграма 2б:     Ворота – вигляд з боку 

 
 

 

 

Правило 2  ПОЧАТОК ГРИ. ЧАС  ГРИ. ФІНАЛЬНА СИРЕНА. ТАЙМ-

АУТ І КОМАНДНИЙ  «ТАЙМ-АУТ» 

 

 

Початок гри 

 

2.1.  Перед початком матчу судді проводять жеребкування (підкидають монету)  для 

вибору воріт і зон заміни.  
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Команда, що виграла жеребкування, вибирає або одну із сторін       майданчика, 

або  відповідну зону заміни. Інша команда робить свій вибір відповідно до 

рішення  першої команди. 

Після першої половини команди міняються воротами. Зони замін не міняються. 

 

2.2.  Кожна половина гри, а також «Золотий Гол» починаються із спірного       кидка   

(10:1-2), після свистка судді (2:5). 

 

2.3.  Польові гравці та воротар розміщуються по всій площі ігрового  майданчика. 

 

Час гри 

 

2.4.  Гра складається з двох періодів, рахунок в яких ведеться  роздільно. Кожен 

період триває 10 хвилин (але Див.  Правило 2.6, 2.8 і 4.2.). Перерва між ними -  

5 хвилин.  

 

2.5.   Гра (виконання спірного кидка  і включення годинника)  починається з свистка 

судді. 

 

2.6.  Якщо в кінці періоду рахунок залишається нічийним, використовується 

Правило «Золотий Гол» (9.7). Гра поновлюється із спірного кидка (Правило 

10). 

Переможцю кожного періоду присуджується одне очко. 

 

2.7.   Якщо обидва періоди виграні однією командою, ця команда оголошується 

переможцем з рахунком 2:0. 

 

2.8.   Якщо кожна з команд виграє по періоду, то результат буде нічийним. Оскільки 

завжди повинен бути переможець, застосовується правило  «Буліти» (один 

гравець проти воротаря) (Правило 9). 

 

Фінальна сирена 

 

2.9.   Гра закінчується по фінальній сирені, яка спрацьовує автоматично від 

годинника або по сигналу хронометриста. У відсутність такого сигналу, суддя 

дає свисток про закінчення часу гри (17:10, 18:1, 18:2). 

 

 Коментар: 

У разі відсутності годинника  з автоматичним сигналом, секретар використовує  

настільний годинник або секундомір і закінчує гру фінальною сиреною (18:2). 

При використовуванні інформаційного лічильника часу бажано, щоб  ігровий 

час відлічувався  від 10 до 0 для зручності глядачів. 

 

2.10. Порушення правив або неспортивна поведінка до або у момент  фінального 

сигналу (на закінчення періоду або гри), повинні каратися, навіть якщо судді не 

змогли це зробити до сигналу. Судді закінчують гру  тільки після необхідного      
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вільного кидка або  6-ти метрового кидка і результату їх виконання 

(Роз'яснення 3).  

 

2.11. Кидок необхідно повторити, якщо фінальна сирена (на закінчення тайму або 

гри) прозвучала у момент виконання вільного кидка або 6-ти метрового  кидка, 

а м'яч  вже знаходився у польоті. Тільки після того, як буде відомий  результат 

повторного кидка, судді закінчують гру. 

 

2.12. Гравці або офіційні особи підлягають індивідуальному покаранню за 

порушення правил або неспортивну поведінку, які мали місце під час 

виконання  вільного або   6-ти метрового кидків  при обставинах,  

висловлених в Правилах 2:10-11. Порушення під час   виконання таких  кидків 

не може, проте, привести до призначення вільного кидка в протилежному  

напрямі.  

 

2.13. Якщо судді констатують, що хронометрист подав фінальний сигнал (на 

закінчення тайму або закінчення гри) дуже рано, то вони зобов'язані залишити 

гравців на майданчику і дограти  час, що залишився. 

 

Команда, яка володіла м'ячем, коли прозвучав передчасний сигнал, відновлює 

гру відповідно до перерваної ситуації. Якщо м'яч не був в грі, то гра 

поновлюється кидком відповідно до ситуації. Якщо ж м'яч був в грі, то гра 

поновлюється вільним кидком, відповідно до правила 13:4а-б. 

 

Тайм-аут 

 

2.14. Судді ухвалюють рішення, коли і наскільки може бути перерване час гри 

(«тайм-аут»). 

 

Тайм-аут вважається обов'язковим в наступних випадках: 

а) дискваліфікація або виключення; 

б) 6-ти метровий кидок; 

в)  командний «тайм-аут»; 

г) свисток хронометриста або технічного делегата; 

д) консультації між суддями відповідно до Правила 17:9; 

е) видалення офіційної особи. 

 

Окрім вищеперелічених ситуацій, де необхідний тайм-аут, очікується, що судді 

можуть узяти на себе ухвалення рішення щодо тайм-ауту і в інших ситуаціях.  

 

Нижче приводяться деякі стандартні ситуації, де тайм-аути не вважаються 

обов'язковими, але надаються за умов, що створилися: 

 

а) гравець одержує  травму; 

б) абсолютно очевидно, що команда  тягне час, наприклад, коли команда 

зволікає з  виконанням  формального кидка, коли гравець відкидає м'яч або  
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утримує його, або ж коли гравець при видаленні  йде з майданчика дуже 

поволі; 

в) помилкова заміна або коли додатковий гравець ненавмисно виходить на 

майданчик (4:13-14); 

г) зовнішні чинники, наприклад, необхідність закріплення розмічальної  

стрічки або мотузка. 

 

2.15 Порушення під час тайм-ауту повинні мати  такі ж наслідки, як і під час гри 

(16:16, коментар 1). 

 

2.16  Судді подають хронометристу сигнал на зупинку часу  гри у зв'язку з тайм-

аутом. 

 

Хронометрист одержує повідомлення про зупинку часу гри за допомогою 

трьох коротких свистків і жесту 16. 

 

Після тайм-ауту гра поновлюється завжди по свистку (15:3б). По  свистку судді 

хронометрист включає годинник. 

 

Командний «тайм-аут» 

 

2.17. Кожна команда має право на отримання хвилинного командного «тайм-ауту» в 

кожному таймі основного часу гри. 

 

Офіційний представник команди, охочий попросити командний «тайм-аут», 

повинен дуже чітко показати «Зелену картку». Для цього він виходить в своїй 

зоні заміни до середини бічної лінії і піднімає «Зелену картку» так, щоб її чітко 

побачив хронометрист. 

(Розміри «Зеленої картки» зразкове 30Х20см  і на кожній її стороні повинна 

бути зображена велика буква «Т»). 

 

Команда може запитати свій «тайм-аут» тільки, коли вона володіє м'ячем (коли 

м'яч в грі або під час перерви). Якщо команда не встигає втратити м'яч до 

свистка хронометриста (тоді команда не одержала б «тайм-аут»), команда 

негайно одержує командний  «тайм-аут».  

 

В цьому випадку хронометрист дає свисток на зупинку гри, жестом указує на 

«тайм-аут» (16) і витягнутою рукою указує на команду, яка запитала «тайм-

аут». Офіційний представник команди встромляє  «зелену картку» в пісок,  по 

центру бічної лінії і в 1 метрі від неї. Вона повинна залишатися там протягом 

всього ігрового часу відповідного тайму, що залишився. 

 

Судді призначають «тайм-аут» і хронометрист зупиняє годинник. Судді 

реєструють командний «тайм-аут», а хронометрист включає окремий 

годинник, контролюючий тривалість командного «тайм-ауту».  Секретар 

відзначає час командного «тайм-ауту» і тайм, під час якого команда його 

запитала.  
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Під час командного «тайм-ауту» гравці і офіційні особи повинні залишатися в 

своїй зоні заміни або на майданчику. Судді залишаються в центрі майданчика, 

але один з них може ненадовго підійти до столу хронометриста  для 

проведення консультації. 

 

Порушення під час командного «тайм-ауту» приводять до тих же наслідків, що 

і порушення під час гри, при цьому не має ніякого значення, чи знаходилися 

відповідні гравці  на майданчику або поза ним. Відповідно до правил 8:4, 16:1г 

і 16:2в може бути призначене видалення за неспортивну поведінку. 

 

Через 50 секунд хронометрист дає свисток, інформуючи про те  гра 

відновиться через 10 секунд. 

 

Після закінчення часу «тайм-ауту» команди повинні  бути готові відновити гру.  

Гра починається з кидка, який визначається ситуацією на момент призначення 

«тайм-ауту», або, якщо м'яч був в грі, з вільного кидка для команди, що 

запитала «тайм-аут», і з місця, де знаходився м'яч у момент зупинки гри. 

 

По свистку судді хронометрист включає годинник. 

 

 Коментар: 

 Поняття «Володіння м'ячем» включає також ситуації, коли гра повинна бути 

продовжена з кидка воротаря, кидка з бічної лінії, вільного кидка або 6-ти 

метрового кидка. 

 Поняття «М'яч в грі» означає, що гравець торкається м'яча (тримає м'яч в 

руках, кидає, ловить  або передає м'яч іншому гравцю своєї команди), або що 

команда володіє м'ячем. 

 

Правило 3      М'ЯЧ 

 

3.1.  У грі використовується круглий, неслизький гумовий м'яч. Для чоловічих 

команд вага м'яча  350-370 р., з колом 54-56см, для жіночих команд  вага м'яча 

280-300г з колом 50-52см.  Для дитячих команд  може бути використаний 

легший м'яч. 

 

3.2.  Перед кожною грою повинне бути готові не менше 3 м'ячів. Запасні м'ячі 

повинні знаходитися  у визначеному місці позаду воріт кожної команди, 

посередині.  

 

3.3.   Коли м'яч вилітає за межі майданчика,  воротар по вказівці судді  повинен 

ввести в гру запасний м'яч щонайшвидше, щоб звести до мінімуму час перерви  

і уникнути тайм-аутів.  

 

 Коментар: 

Технічні вимоги для м'ячів, використовуваних  у всіх офіційних міжнародних  

змаганнях, містяться в «Регламенті ІГФ по м'ячах». 
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Правило 4     КОМАНДА,  ЗАМІНИ, ФОРМА  ГРАВЦІВ 

 

Команда 

 

4.1  Матчі і турніри з пляжного гандболу можуть бути організовані для чоловічих, 

жіночих і змішаних команд. 

 

4.2. У принципі, команда складається з 8 гравців. Принаймні, 6  гравців повинні 

знаходитися на майданчику на початку гри. Якщо число гравців з правом грати 

стає менше 4-х, гра припиняється і переможцем оголошується команда 

суперника.  

 

4.3.  Кожна команда повинна мати не менше 4х гравців на ігровому майданчику (3 

польові гравці і 1 воротар). Решта гравців є запасними і повинна залишатися в 

зоні заміни.  

 

4.4. Гравець або офіційна особа мають право брати участь в грі, якщо вони 

присутні на майданчику до моменту початку гри і їх прізвища внесені в 

протокол. 

 

Гравці/офіційні особи, які прибули після початку матчу,  повинні одержати 

дозвіл на участь у хронометриста/секретаря і їх прізвища повинні бути внесені 

у протокол. 

 

Гравець, що має право грати, може, у принципі, у будь-який час вийти на 

майданчик через лінію власної зони заміни (дивися, проте, Правило 4:13). 

 

Гравець,  що не має права на участь в грі, повинен бути дискваліфікований, 

якщо він вийшов на майданчик (16:6а). Гра поновлюється вільним кидком 

командою суперника (13:1а-б); (дивися, проте, Роз'яснення  8). 

 

4.5.  Впродовж всього матчу команда повинна мати одного з  гравців, призначеного 

як воротар. Гравець, який є воротарем, може у будь-який час стати польовим 

гравцем. Аналогічно, і польовий гравець може у будь-який час виконувати 

функцію воротаря (Дивися, проте, Правило 4:8).  

 

4.6.  Впродовж всієї гри в  команді може бути  максимум 4 офіційні особи команди.  

Ці офіційні особи не можуть бути замінені протягом всього матчу. Один з них 

повинен бути заявлений як «офіційний представник  команди».  Тільки цей 

представник має право звертатися до хронометриста/секретаря і, можливо, до 

суддів ( за винятком ситуації, висловленої в Правилі 2:17). 

 

Офіційні особи команди, у принципі, не мають права  виходити на майданчик 

під час гри.  Порушення цього правила карається як за неспортивну поведінку 

(Правила 8:4, 16:1г, 16:2г і 16:6б). Гра поновлюється виконанням вільного 

кидка командою суперників (13:1а-б, Роз'яснення 8). 



 12 

 

4.7.  У разі травм судді можуть дати дозвіл (за допомогою жесту) двом особам, що 

«мають право брати участь в  грі» (див. 4:4),  вийти на майданчик під час 

«тайм-ауту» в цілях надання допомоги травмованому гравцю (16:2г). 

 

Форма гравців 

 

4.8. Всі польові гравці команди повинні бути одягнені   в однакові майки без 

рукавів. Колірна комбінація і дизайн форми однієї команди повинні чітко 

відрізнятися від кольорів  іншої команди. Гравці, які виконують функцію 

воротаря, повинні мати форму, кольори якої чітко відрізняються від кольору 

форми польових гравців обох команд і воротаря команди суперника. У формі 

воротаря повинні знаходитися  не більш 2х гравців в кожній команді (17:3). 

 

 Коментар: 

На воротарях можуть бути одягнені поверх ігрової форми  прозорі майки 

(наприклад, світлих відтінків, крізь які можна було б розрізнити їх ігрові 

номери).  

 

4.9. Номери гравців повинні бути, принаймні, заввишки 10см і розміщуватися 

спереду. 

 

Колір номерів повинен чітко відрізнятися від кольорів  і  дизайну майок. 

Допускається розміщення номерів на передпліччя або на стегні, з матеріалу, 

безпечного для здоров'я гравців. 

 

4.10. Всі гравці грають босоніж. 

Дозволяється грати в шкарпетках або бинтувати ступні. 

Забороняється грати в спортивному або будь-якому іншому взутті. 

 

4.11. Не дозволяється мати на собі предмети, що представляють    небезпеку, 

наприклад: захист для голови, маски для обличчя, браслети, наручні 

годинники, кільця, намиста або ланцюжки, сережки, окуляри без захисту або  в 

жорсткій оправі, або будь-які інші предмети, які могли б завдати травми (17:3). 

 

Допускається використовувати головну пов'язку з м'якого еластичного 

матеріалу.  

Дозволяється  грати в бейсболці, але жорсткий козирьок повинен бути 

повернений назад (щоб уникнути травм). 

 

Гравці, що не дотримують ці правила, не допускаються до участі в грі, поки не 

усунуть недоліки. 

 

 Коментар: 

Захист носа: Правило стверджує, що не можна користуватися захистом для 

голови і маскою для обличчя. Це правило слід інтерпретувати таким чином. 
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Маска закриває велику частину обличчя. Захист для носа за розміром 

невеликий і закриває тільки площу носа. Тому  використовування захисту для 

носа  допускається. 

 

4.12. Якщо має місце кровотеча у гравця або наявність крові на тілі або формі, цей 

гравець повинен самостійно і  негайно покинути майданчик (згідно правилам 

заміни), щоб зупинити кровотечу, обробити рану, видалити кров з тіла або 

форми, і лише після цього він зможе повернутися на ігровий майданчик. 

 

Якщо гравець не виконує вказівок суддів в цьому відношенні, він карається за 

неспортивну поведінку (8:4, 16:1г і 16:2б).  

 

Заміни гравців 

         

 4.13. Запасні гравці можуть включатися в гру багато разів і у будь-який час  без 

сповіщення про це  хронометриста/ секретаря, як тільки замінювані гравці 

залишать ігровий майданчик (16:2а). 

 

Гравці повинні завжди залишати майданчик і виходити на нього через лінію 

власної зони заміни (16:2а). Ці вимоги відносяться також і до заміни воротарів  

(див. також 5:12).   

 

Правила заміни діють також і під час «тайм-ауту» (за винятком командного 

«тайм-ауту»). 

 

У разі помилкової заміни гра поновлюється  вільним кидком (Правило 13) або 

6-ти метровим кидком  (Правило 14) командою суперників, якщо гра повинна 

бути перервана. Інакше гра поновлюється кидком, визначуваним ситуацією. 

Винний гравець повинен бути покараний видаленням (Правило 16). Якщо 

більше одного гравця однієї команди порушують правила заміни в одній і тій 

же ситуації, то повинен бути покараний  тільки гравець,  що першим допустив 

порушення. 

 

4.14. Якщо додатковий гравець вийшов на майданчик без заміни або, якщо гравець 

протизаконно втручається в ігрову ситуацію із зони заміни, то цей гравець 

повинен бути видалений. Таким чином, команда на ігровому майданчику 

скорочується на одного гравця. 

 

Якщо гравець виходить на майданчик до закінчення видалення,  він одержує 

повторне видалення, яке починається  негайно, а також це приводить до  

дискваліфікації   гравця. Відповідно, на час, що залишився, команда 

залишається на майданчику в скороченому складі. 

 

В обох випадках гра поновлюється  вільним кидком командою суперників 

(13:1а-б; див., проте, Роз'яснення 8). 

 

Правило 5    ВОРОТАР 
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         Воротарю дозволяється:  

 

5.1.   Торкатися м'яча будь-якою частиною тіла при захисті в межах  площі воріт; 

 

5.2. Рухатися з м'ячем в межах площі воріт без дотримання обмежень для польових 

гравців (Правила: 2-4, 7:7). Воротарю не дозволяється затримувати виконання 

кидка воротаря (Правила 6:5, 12:2 і 15:3б); 

 

5.3. Покидати площу воріт без м'яча і брати участь в грі в ігровій зоні; при цьому 

воротар підкоряється загальним правилам для польових гравців. 

 

Вважається, що воротар покинув площу воріт, як тільки він будь-якою 

частиною тіла торкнеться майданчика за межами лінії площі воріт. 

 

5.4. Покидати площу воріт з м'ячем і знову грати їм в ігровій зоні, якщо йому не 

вдалося проконтролювати його в площі воріт. 

 

Воротарю не дозволяється: 

 

5.5. Піддавати небезпеці суперника в процесі захисту воріт (8:2, 8:5) 

 

5.6. Залишати площу воріт з м'ячем, що знаходиться під його контролем (вільний 

кидок  за правилом 13:1а, якщо судді дали свисток на  виконання кидка 

воротаря; інакше кидок воротаря просто повторюється); 

 

5.7. Знову торкатися м'яча за межами площі воріт після кидка воротаря, поки інший 

гравець не торкнувся його (13:1а); 

 

5.8. Торкатися м'яча, знаходячись в межах площі воріт, коли  м'яч лежить або 

котиться за межами площі воріт (13:1а); 

 

5.9. Вносити м'яч в площу воріт, якщо він лежить або котиться за межами площі 

воріт;  

 

5.10. Повертатися з м'ячем в площу воріт з ігрової зони (13:1а); 

 

5.11. торкатися м'яча стопою або ногою нижче за коліно, коли він лежить на піску в 

межах площі воріт або рухається у напрямі ігрової зони (13:1а); 

 

Заміна воротаря 

    

5.12 Воротарю дозволяється виходити на ігровий майданчик тільки через бічну 

лінію площі воріт  своєї власної команди і лише з боку зони заміни своєї 

команди (1:8, 4:13). 
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Воротар може залишити ігровий майданчик через бічну лінію зони заміни своєї 

команди або бічну лінію  площі воріт (1:8, 4:13), але тільки з боку зони заміни 

своєї команди.  

  

Правило 6      ПЛОЩА  ВОРІТ 

 

6.1. Тільки воротарю дозволяється знаходитися в площі воріт (див., проте, 6.3). 

Вважається, що польовий гравець заступив в  площу воріт, яка включає і лінію 

площі воріт, якщо він торкається її будь-якою частиною свого тіла. 

 

6.2. Коли польовий гравець заступає в площу воріт, повинні  бути ухвалені 

наступні рішення: 

 

а) вільний кидок, якщо польовий гравець заступив в площу  воріт з м'ячем 

(13:1а); 

б) вільний кидок, якщо польовий гравець заступив в площу воріт без м'яча, 

але тим самим створив собі  перевагу  (13:1-б, див., проте, 6:2в); 

в) 6-ти метровий кидок, якщо захисник входить в площу  воріт і тим самим 

зриває явну можливість узяття воріт (14:1а). 

 

6.3. Заступ в площу воріт не карається, якщо: 

 

а) гравець заступає в площу воріт після гри з м'ячем, якщо це не ставить 

суперників в невигідне положення; 

б) гравець заступає в площу воріт і в результаті цих дій не одержує ніякої 

переваги; 

в) захисник заступає в площу воріт в процесі або після спроби виконати 

захисну дію, не створюючи при цьому незручності для суперника. 

 

6.4. М'яч належить воротарю, коли він знаходиться в площі воріт (див., проте, 6.5). 

 

6.5. М'ячем дозволяється грати, якщо він лежить або котиться, навіть в площі воріт. 

Проте  польовим гравцям  не дозволяється входити в площу воріт, щоб це 

зробити  (вільний кидок). 

 

 Дозволяється грати м'ячем, якщо він знаходиться в повітрі  над площею воріт, 

за винятком випадку, коли  виконується кидок воротаря (12:2). 

 

6.6. Воротар повинен кидком воротаря повернути м'яч назад в гру (Правило 12), 

якщо м'яч потрапляє у ворота. 

 

6.7. Гра повинна бути продовжена (виконанням кидка воротаря відповідно до 

правила 6.6), якщо гравець команди, що захищається, в процесі захисту 

торкається м'яча, який потім ловить воротар або м'яч залишається лежати в 

площі воріт. 
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6.8. Якщо гравець відіграє м'яч в площу власних воріт, то рішення повинні бути 

наступні: 

 

а) гол, якщо м'яч потрапляє у ворота; 

б) вільний кидок, якщо м'яч залишається лежати в площі воріт, або якщо 

воротар торкається м'яча і він не потрапляє у ворота (13:1а-б); 

в) кидок з бічної лінії, якщо м'яч виходить за межі зовнішньої лінії воріт  

(12:1). 

г) гра продовжується, якщо м'яч перетнув площу воріт і  повернувся назад 

в ігрову зону, і воротар не торкнувся його. 

 

6.9. М'яч, що повернувся з площі воріт в ігрову зону, залишається в грі.  

 

Правило 7   ГРА  М'ЯЧЕМ,   ПАСИВНА  ГРА 

Гра м'ячем 

 

Дозволяється: 

 

7.1. Кидати, ловити, зупиняти, штовхати або передавати м'яч, використовуючи 

долоні (відкриті або закриті), руки, голову, корпус, стегна і коліна; 

 

 Дозволяється також стрибати за м'ячем, коли він лежить або котиться по 

майданчику. 

 

7.2. Тримати м'яч максимум 3 секунди, також, якщо він лежить на майданчику 

(13:1а); 

 

 М'яч не повинен залишатися  на майданчику довше за 3 секунди, а потім 

бути піднятим тим же гравцем, який останнім торкався його (вільний кидок); 

 

7.3. Робити максимум 3 кроки з м'ячем(13:1а). Один крок вважається  зробленим,  

якщо: 

 

а) гравець, що стоїть обома ногами на майданчику, відриває одну ногу від  

майданчика, знов ставить її на майданчик, або пересуває ногу  з   одного 

місця на інше; 

 

б) гравець торкається майданчика тільки однією ногою, ловить м'яч і потім 

торкається майданчика іншою ногою; 

 

в) гравець після стрибка торкається майданчика тільки однією ногою, а потім 

на тій же нозі робить стрибок і торкається  майданчика іншою ногою; 

 

г) гравець після стрибка торкається майданчика обома ногами одночасно і 

після цього відриває одну ногу і знову ставить її на майданчик  або 

пересуває одну ногу з одного місця на інше. 
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 Коментар: 

 Вважається зробленим тільки один крок, якщо гравець пересуває одну ногу з 

одного місця на інше, а потім іншу ногу підтягає до неї. 

 

7.4. У статичному положенні або в русі: 

 

а) вдарити м'яч об майданчик один раз і знову зловити його однією або 

двома руками; 

 

б) багато разів ударяти м'яч об майданчик однією рукою (дріблінг), або 

котити м'яч по майданчику однією рукою, а потім підняти  його знову 

однією або двома руками. 

 

 Як тільки м'яч після цього буде спійманий однією або двома руками, його 

необхідно буде передати  протягом 3х секунд або після не більш 3-х кроків 

(13:1а). 

 

 Ведення або дріблінг вважається початим з того моменту, коли гравець 

торкається м'яча будь-якою частиною свого тіла  і направляє м'яч до 

майданчика. 

 

 Після того, як м'яч торкнувся  іншого гравця або воріт, гравцю знов 

дозволяється вдарити м'яч  об майданчик  або використати дріблінг  і знову  

зловити м'яч. 

 

7.5. Перекладати м'яч з однієї руки в іншу. 

 

7.6. Грати м'ячем, стоячи на колінах, сидячи або лежачи на майданчику.  

 

Не дозволяється: 

7.7. Торкатися м'яча більше одного разу, перш ніж він не торкнеться майданчика, 

іншого гравця або воріт (13:1а); 

 

 Помилки при лові м'яча не підлягають покаранню. 

 

 Коментар: 

 Помилкою вважається, якщо гравець не зміг узяти м'яч під контроль при 

спробі зловити або зупинити його. 

 

 Якщо м'яч вже знаходиться під контролем, то гравцю   не дозволяється  

торкатися його більше одного разу після удару його об майданчик або 

дріблінга. 

 

7.8 Торкатися м'яча стопою або ногою нижче  коліна, за винятком випадку, коли 

м'яч кинутий в ногу гравця суперником (13:1а-б). 
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7.9 Гра продовжується, якщо м'яч торкнувся судді на ігровому  майданчику. 

 

 Пасивна гра 

7.10. Команді не дозволяється утримувати м'яч без видимих    спроб атакувати 

(без кидків по воротах) (Див. Роз'яснення 4). Це розцінюється як пасивна гра, 

внаслідок чого команда, що володіє м'ячем, карається вільним кидком 

(13:1а). 

 

 Вільний кидок виконується з місця, де знаходився м'яч у момент зупинки 

гри.  

 

7.11.  Якщо зафіксована спроба використовування пасивної гри, то суддями 

використовується попереджувальний жест (жест 17). Тим самим команді, що 

володіє м'ячем, надається можливість змінити методи ведення атаки і 

уникнути втрати атакуючої позиції. Якщо атакуючі дії не змінилися після 

попереджувального жесту, і немає кидка по воротах, то призначається 

вільний кидок проти команди, яка володіє м'ячем (Див. Роз'яснення 4). 

 

 У певних ситуаціях судді можуть призначити вільний кидок проти команди, 

що володіє м'ячем, і без використовування попереджувального жесту, 

наприклад, коли гравець умисне утримується від спроби використовувати 

явну можливість узяття воріт. 

 

 

Правило  8   ПОРУШЕННЯ  І  НЕСПОРТИВНА  ПОВЕДІНКА 

 

Дозволяється: 

8.1. 

а) використовувати руки і долоні рук для блоку або оволодіння м'ячем; 

 

б) використовувати відкриту долоню, щоб відібрати м'яч у супротивника з 

будь-якої    сторони; 

 

в) використовувати тіло для заслону суперника, навіть якщо він не володіє 

м'ячем; 

 

г) вступати у фізичний контакт з суперником спереду і торкатися його 

руками для контролю за його пересуваннями. 

      

Не дозволяється: 

8.2.        

а) виривати або вибивати м'яч з рук суперника; 

 

б) блокувати або відштовхувати суперника руками,  долонями рук або 

ногами; 
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в) затримувати, обхвачувати, штовхати, набігати і настрибувати на 

суперника; 

 

г) заважати, перешкоджати діям суперника або піддавати його 

небезпеці (з м'ячем або без м'яча), при цьому порушуючи правила. 

 

8.3.   Порушення правила 8.2, коли дія направлена в основному або винятково на 

суперника, а не на м'яч, повине каратися прогресивно. Прогресивне 

покарання означає, що недостатнім є за окреме порушення призначати 

тільки вільний або 6-ти метровий кидки, оскільки це порушення виходить за 

рамки звичного порушення, що допускається в боротьбі за м'яч. 

 

Кожне порушення, що підпадає під визначення  прогресивного покарання, 

вимагає персонального покарання.  

 

8.4. Фізичні і словесні вирази відчуттів, несумісні з духом справжнього 

спортивного суперництва, розглядаються як прояви неспортивної поведінки 

(для прикладу дивися  Роз'яснення 5).  Це відноситься як до гравців, так і до 

офіційних осіб команди на ігровому майданчику або за її межами. 

Прогресивне покарання застосовується також у разі неспортивної поведінки 

(16:1г, 16:2, 16:6). 

 

8.5.   Гравець, який своїми діями піддає небезпеці здоров'я суперника, повинен 

бути дискваліфікований (16:6в), зокрема, якщо він: 

 

а) збоку або ззаду б'є або тягне назад руку гравця, що кидає по воротах 

або передає м'яч; 

 

б) робить будь-які дії, які супроводжуються ударами суперника по 

голові або в область шиї; 

 

в) умисне ударяє по корпусу суперника  ногою або коліном, або 

використовує будь-які інші удари, у тому числі і підніжку; 

 

г) штовхає суперника  у момент його пересування або  стрибка, або 

атакує його таким чином, що суперник втрачає контроль над своїм 

тілом; це застосовується також  за ситуації, коли воротар виходить із 

зони своїх воріт у зв'язку з контратакою суперників;   

 

д) кидає м'яч захиснику в голову при виконанні   вільного  кидка, як 

прямого кидка по воротях, припускаючи, що захисник не 

просувається вперед: або подібним же чином, він кидає м'яч 

воротарю в голову з 6-ти метрового кидка, припускаючи, що воротар 

не просувається вперед. 
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8.6.   Серйозний прояв неспортивної поведінки з боку гравця або офіційної особи 

команди  на ігровому майданчику або за її межами (Дивися, наприклад, 

Роз'яснення 6), повинно бути покарано дискваліфікацією (16:6д). 

 

8.7.   Гравець, який допустив «напад» (фізичне насильство) у момент ігрового 

часу, повинен бути виключений з гри  (16:11-14).  Напад, скоєний не у 

момент ігрового часу, приводить до дискваліфікації (16:6е, 16:16б,г). 

Офіційна особа команди, винна в нападі, повинна бути дискваліфікована 

(16:6ж).  

 

 Коментар: 

Напад (фізичне насильство) в даному випадку визначається як груба та 

умисна атака проти іншої особи (гравця, судді, хронометриста/секретаря, 

офіційної особи команди, делегата, глядача і т.д.). Іншими словами, це не 

просто мимовільна реакція  або результат недбалості або надмірного 

збудження. Вираз злості по відношенню до іншої особи розглядається як 

напад (фізичне насильство). 

 

8.8. Порушення правил 8:2-7 приводять  до призначення 6-ти метрового кидка 

для команди суперників (Правило 14:1), якщо порушення, прямо або 

побічно, пов'язане з подальшою зупинкою гри і позбавляє суперників явного 

шансу закинути гол. 

 

Інакше, порушення приводить до призначення вільного кидка для команди 

суперників (Правила 13:1а-б, але дивися також 13:2 і 13:3). 

 

Правило 9  ПІДРАХУНОК ОЧКІВ І ВИЗНАЧЕННЯ  РЕЗУЛЬТАТУ  ГРИ                          

        

Підрахунок очків 

 

  9.1.   Гол зараховується, якщо м'яч всім своїм колом перетинає  всю ширину лінії 

воріт (дивися діаграму 4), за умови, що не було порушення правил з боку 

гравця, що кидав м'яч, або іншого члена його команди до або під час кидка. 

 

Гол зараховується, навіть якщо гравець команди, що захищається, допустив 

порушення правил у момент польоту м'яча у ворота. 

 

Гол не зараховується, якщо суддя або хронометрист перервали гру до 

повного перетину м'ячем лінії воріт. 

 

Гол зараховується команді суперників, якщо гравець кидає  по власних 

воротах, за винятком ситуації, коли воротар виконує кидок воротаря (12:2, 2-

ий параграф). 

 

 Коментар: 
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  Гол зараховується, якщо щось або хтось, що не бере участь в грі (глядачі і 

т.п.), не допускає попадання м'яча у ворота, а судді не сумніваються у тому, 

що м'яч, інакше, обов'язково потрапив би у ворота. 

 

9.2.  За закинутий м'яч у ворота після привабливих і видовищних ситуацій в грі, 

до рахунку додається ще одне додаткове очко (Дивися Роз'яснення 1). 

 

9.3. М'яч, закинутий з 6-ти метрового кидка, нагороджується 2  очками.  

 

9.4.  Після узяття воріт гра поновлюється  виконанням кидка воротаря  з його 

площі воріт (12:1). 

 

9.5  Гол, який був зарахований, у жодному випадку не може бути відмінений, 

якщо суддя  вже чітко показав, що  гол зарахований, і кидок воротаря був 

виконаний. 

 

Судді повинні чітко показати (без кидка воротаря), що вони зарахували гол, 

якщо сигнал про закінчення першого тайму звучить зразу ж після узяття 

воріт і до виконання  кидка воротаря. 

 

Гол, закинутий  воротарем. 

 

9.6.  Два очки присуджуються, якщо м'яч у ворота закидає воротар. 

 

Визначення  результату гри 

 

9.7.  У разі нічийного  результату в кінці кожного тайму, використовується 

Правило «Золотого гола», тобто переможцем оголошується команда, що 

закинула перший гол (2:6). 

 

9.8.   Якщо обидві команди виграли по періоду, використовується правило 

«Буліти»  (один гравець проти воротаря). 

 

9.9.   П'ять гравців, з правом грати, виконують кидки поперемінно з командою 

суперника. Якщо воротар входить до числа гравців, що виконують кидки, то 

при виконанні свого кидка він розглядається як польовий гравець (коментар 

4:8). 

 

Переможцем оголошується команда, що одержала більшу кількість  очок 

після виконання 5 кидків. 

 

Якщо після першого кола результат ще  не визначений, то  продовжується 

використовування правила «Буліти». З цією метою спочатку команди  

міняються воротами (не міняючи зон заміни – дивися коментар). Знову 5 

гравців, що мають право грати, виконують кидки, чергуючись з командою 

суперника. Цього разу починає інша команда. 
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У цьому раунді і будь-якому подальшому результат матчу розв'язується:  

переможцем вважатиметься та команда, яка  лідируватиме після однакового 

числа спроб узяття воріт. 

 

 Коментар:  

Визначення  результату гри  за допомогою  «Буліти» 
В цьому випадку судді проводять жеребкування для визначення вибору 

сторони майданчика і команди, яка починає гру (дивися роз'яснення 2). 

 

Якщо одна з команд виграє жереб і вибирає   початок  в «Булітах», то 

команда суперників має право  вибрати ворота. Відповідно, якщо команда, 

що виграла  жеребкування, вважає за краще вибрати ворота, то тоді 

суперники одержують право починати в «Булітах». 

 

Обидва воротарі починають, стоячи  на лінії воріт, принаймні, однією ногою. 

Польовий гравець повинен знаходитися на  ігровому майданчику, причому 

одна його нога повинна  стояти на лівій або правій точці перетину лінії воріт 

і бічної лінії. Коли суддя дає свисток, гравець передає м'яч назад воротарю, 

що стоїть  на лінії воріт. Під час передачі м'яч не повинен торкатися землі. 

Як тільки м'яч відділяється від руки гравця, обидва воротарі можуть 

рухатися  вперед.  Воротар з м'ячем повинен залишатися в площі своїх воріт. 

Протягом 3-х секунд він повинен  або зробити кидок  в  протилежні ворота, 

або передати м'яч гравцю своєї команди, який біжить у напрямі воріт 

суперника, але м'яч при цьому  не повинен торкатися майданчика. 

 

Гравець повинен зловити м'яч і спробувати закинути м'яч у ворота, не 

порушуючи при цьому правил. 

 

Якщо воротар або польовий гравець з атакуючої команди  порушують  

правила, атака зупиняється. 

 

Якщо воротар команди, що захищається, покидає площу своїх воріт, то йому 

дозволяється повернутися в зону своїх воріт у будь-який час. 

Якщо число гравців в одному колі  стає менше 5, ця команда  відповідно має 

менше нагоди для узяття воріт, оскільки жоден з гравців не має права на 

повторний кидок. 

 

9.10.  Якщо воротар команди , що захищається, рятує ворота в ситуації  «Буліти», 

порушивши при цьому  правила, то повинно бути призначено 6-ти метровий 

кидок (дивися роз'яснення 9).  

 

 Коментар: 

Кожному гравцю, що має право грати, дозволяється виконати 6-ти метровий 

кидок.  
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9.11.   Під час «Булітів» всі  польові гравці  повинні залишатися в своїй зоні заміни.  

Гравці,      що виконали свій кидок, повинні повернутися в свою зону заміни. 

 

Малюнок 4:  Взяття воріт 

 
         Правило 10   СПІРНИЙ  КИДОК 

                           

10.1. Кожен період гри, а також «Золотий Гол» починаються   із спірного кидка 

(2.2). 

 

10.2.  Спірний кидок виконується  в центрі майданчика. Один з суддів підкидає  

м'яч вертикально,  після чого звучить  свисток іншого судді. 

 

10.3.  Інший суддя знаходиться за межами бічної лінії напроти столу 

хронометриста. 

 

10.4.  За винятком двох гравців (поодинці від кожної команди), всі гравці повинні 

залишатися, принаймні, в 3-х метрах від судді при виконанні спірного кидка, 

але їм дозволяється знаходитися в будь-якому іншому місці  ігрового 

майданчика. 

Два гравці, які стрибають, щоб заволодіти  м'ячем, повинні стояти  поряд з 

суддею, причому кожен стоїть з боку  своїх власних воріт. 

 

10.5.  М'ячем можна грати тільки після того, як він досягає своєї вищої точки. 

 

 

 

Правило 11    КИДОК  З БІЧНОЇ  ЛІНІЇ 

 

11.1.  Кидок призначається, коли м'яч повністю перетнув бічну лінію, або коли 

польовий гравець   команди, що захищається, був останнім, хто торкнувся 

м'яча до того, як м'яч перетнув зовнішню лінію воріт своєї команди. 
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11.2. Кидок з бічної лінії виконується без свистка суддів (дивися, проте, 15-3б), 

суперниками команди,  гравець якої останнім торкнувся м'яча до його 

перетину лінії. 

 

11.3.  Кидок з бічної лінії виконується з місця, в якому м'яч перетнув бічну лінію, 

але, принаймні, не ближче ніж 1м  від точки перетину лінії воріт і бічної 

лінії, якщо м'яч перетнув зовнішню лінію воріт або бічну лінію усередині 

площі воріт. 

 

11.4.  Гравець, що виконує кидок, повинен стояти однією  ногою на бічній лінії 

поки м'яч не відділиться  від його руки. Гравцю не дозволяється класти м'яч 

на майданчик, а потім самому піднімати його з майданчика, або ударяти 

м'ячем об майданчик  і самому знову його ловити (13-1а). 

 

11.5.  Гравці команди , що захищається, повинні знаходитися, принаймні, в 1м від 

гравця, що виконує кидок з бічної лінії. 

 

Правило 12   КИДОК  ВОРОТАРЯ 

 

12.1. Кидок воротаря призначається, коли: 

 

а) команда суперника закинула м'яч у ворота 

б) воротар контролює м'яч в зоні своїх воріт (правило 6.6) 

в) м'яч перетинає зовнішню лінію воріт  і останніми його торкнулися воротар 

команди , що захищається, або гравець команди суперника. 

 

 Це означає, що у всіх цих ситуаціях м'яч   вважається  поза грою. 

 

 Правило 13.3 застосовується, якщо має місце порушення з боку команди 

воротаря після того, як був призначений кидок воротаря і до його виконання. 

                 

12.2. Кидок воротаря виконується воротарем без свистка судді (дивися, проте, 

15:3б) з площі воріт через лінію площі воріт. 

 

 Кидок воротаря вважається виконаним, якщо кинутий воротарем м'яч 

перетнув лінію площі воріт. 

 

 Гравцям  іншої команди дозволяється знаходитися безпосередньо за лінією 

площі воріт, але вони не повинні торкатися м'яча поки він не перетне лінію 

площі воріт (15:7, 3-ій параграф).  

 

 Коментар: 

 Кидок воротаря під час заміни воротаря: кидок воротаря повинен завжди 

виконуватися воротарем, що йде на заміну. 
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 Йому дозволяється піти з майданчика тільки після виконання кидка 

воротаря. 

 

12.3. Воротар не повинен знову торкатися м'яча після виконання кидка воротаря, 

поки до нього не торкнеться інший гравець (5:7, 13:1а). 

 

Правило 13   ВІЛЬНИЙ  КИДОК 

 

Рішення про виконання вільного кидка 

13.1.  У принципі, судді переривають гру і відновлюють її вільним кидком для 

команди суперників, коли: 

 

а) команда, що володіє м'ячем, допускає порушення правил, що повинне 

привести до втрати м'яча (дивися Правила 4:4, 4:6, 4:13, 4:14, 5:6-11, 6:2а-б, 

6:4, 6:8б, 7:2-4, 7:7-8, 7:10, 8:8, 11:4, 12:3, 13:9, 14:5-7 і 15:2-5). 

 

б) команда, що захищається, допускає порушення правил, що призводить до 

того, що команда, що володіє м'ячем, втрачає його (дивися Правила  4:4, 

4:6, 4:13, 4:14, 6:2б, 6:4, 6:8б, 7:8, 8:8, 13:7) 

 

13.2 Судді повинні дозволити відновлення гри, утримавшися від передчасної 

зупинки гри, призначивши вільний кидок. 

 

 Це означає, що відповідно до Правила 13:1а, судді не повинні призначати 

вільний кидок, якщо команда, що захищається, опановує м'ячем зразу ж    

після того, як нападаюча команда допускає   порушення. 

 

 Подібним же чином, відповідно до Правила 13:1б, судді не повинні 

втручатися, поки не стане  ясно, що нападаюча команда втратила м'яч або не 

в змозі продовжити свою атаку у зв'язку з порушенням, допущеним 

командою, що захищається. 

 

 Якщо передбачається дати персональне покарання у зв'язку з порушенням 

правил, то судді можуть винести  ухвалу про негайну зупинку гри, якщо це 

не поставить в невигідне положення суперників команди, що допустила 

порушення. Інакше, покарання порушнику повинне бути відстрочене до 

завершення  ситуації, що склалася. 

 

 Правило 13:2 не застосовується у разі порушень правил  4:3, 4:4, 4:6, 4:13, 

4:14, де гра повинна бути негайно  зупинена при втручанні хронометриста. 

                       

13.3. Якщо порушення, яке звичайно приводить до виконання вільного кидка 

відповідно до правила  13:1, має місце, коли м'яч знаходиться поза грою, то 

гра поновлюється кидком, який відповідає  ситуації, при якій була зупинена 

гра. 
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13.4. Окрім ситуацій, висловлених в Правилі 13:1а-б, вільний кидок виконується 

також як спосіб   відновлення гри в певних ситуаціях, коли гра відновлена 

(наприклад, коли м'яч в грі), навіть якщо не було ніякого порушення правил: 

 

а) якщо одна команда володіє м'ячем під час зупинки гри, ця команда і 

продовжує ним володіти; 

б) якщо жодна з команд не володіє м'ячем, то команда, яка володіла м'ячем 

останньої, знов одержує право на володіння ним; 

в) коли гра зупиняється через те, що м'яч торкнувся  якихось предметів над  

ігровим майданчиком, то м'яч одержує команда, гравці якої не торкалися 

м'яча останніми. 

 

13.5. Якщо призначається вільний кидок проти команди, яка володіла м'ячем до 

свистка судді, то гравець, який володів м'ячем в той момент, повинен 

негайно покласти м'яч на майданчик, на те саме місце, де він знаходиться 

(16:2г). 

 

Виконання вільного кидка 

                   

13.6. Коли виконується вільний кидок, гравцям атакуючої команди не 

дозволяється розміщуватися ближче ніж на 1м до лінії воріт суперників, 

поки не буде виконаний вільний кидок (15:1). 

 

13.7. При виконанні вільного кидка суперники повинні залишатися на відстані, 

принаймні не ближчі  1 м від гравця, що виконує кидок. 

 

13.8. Вільний кидок звичайно виконується без  свистка судді (дивися, проте, 

15:3б), і, у принципі, з того місця, де було допущене порушення. 

Виключення з цього принципу можуть бути наступні: 

 

 У ситуаціях, висловлених в правилі 13:4а-б, вільний кидок виконується після 

свистка, у принципі, з місця, де був м'яч у момент зупинки.  У разі 13:4в 

вільний кидок виконується також після свистка, у принципі, під тим місцем, 

де м'яч торкався якихось предметів  над  ігровим майданчиком. 

 

 Якщо суддя або технічний делегат (від МФГ  або 

континентальної/національної федерації) зупиняє гру у зв'язку з порушенням 

з боку гравця або офіційної особи команди, що захищається, внаслідок чого 

слідує усне попередження або персональне покарання, то вільний кидок 

виконується з місця, де м'яч знаходився під час зупинки гри, якщо це 

прийнятніше місце, ніж те, де було допущене порушення. 

 

 Те ж виключення, що і описане в попередньому абзаці, застосовується, якщо 

хронометрист зупиняє гру у зв'язку з помилковою заміною або незаконним 

виходом на майданчик, відповідно до правил 4:3, 4:4, 4:6, 4:13, 4:14). 
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 Як вказано в правилі 7:10, вільні кидки призначаються  у зв'язку з веденням 

пасивної гри з того місця, де м'яч знаходився у момент зупинки гри. 

 

 Незалежно від основних принципів і процедур, висловлених в попередніх 

абзацах, вільний кидок ніколи не може виконуватися  з площі власних воріт 

команди, що виконує кидок, В будь-якій ситуації, коли вказане місце 

знаходиться в площі воріт, місце для виконання кидка повинне бути 

пересунуте  до найближчої крапки зразу ж за межами лінії площі воріт.  

 

 Якщо правильне місце для виконання вільного кидка  знаходиться  ближче 

за один метр від лінії площі воріт команди, що захищається, то виконання 

кидка  повинно бути, принаймні, не ближче за 1 метр від лінії площі воріт.  

        

13.9.   Якщо гравець команди, яка одержала право на виконання вільного кидка,   

знаходиться в правильному положенні для виконання кидка з м'ячем в руці, 

він не повинен класти його на майданчик і піднімати його знову, ударяти 

ним об майданчик і  знову ловити (13:1а). 

         

Правило 14     6-МЕТРОВИЙ  КИДОК 

 

Рішення про призначення 6-ти метрового кидка 

 

14.1. 6-ти метровий кидок призначається, якщо: 

 

а) зірвана явна можливість узяття воріт в будь-якому місці ігрового 

майданчика гравцем або офіційною особою команди суперників; 

 

б) має місце недозволений свисток  при явно голевій ситуації; 

 

в) зірвана явна можливість узяття воріт в результаті втручання когось, що 

не бере участь в грі (за винятком правила 9:1, застосовується коментар). 

 

При визначенні «явна можливість узяття воріт» дивися Роз'яснення 7. 

 

14.2 . Якщо гравець нападаючої команди зберігає повний контроль над м'ячем і 

своїм тілом, не дивлячись на порушення, як в 14:1а, немає необхідності 

призначати 6-ти метровий кидок, навіть якщо пізніше гравець втрачає явну 

можливість узяття воріт. 

 

 Там, де виникає потенційна ситуація для 6-ти метрового кидка, судді завжди 

повинні утриматися  від втручання до тих пір, поки не буде чіткого 

визначення, що рішення про 6-ти метровий кидок дійсно обгрунтовано і 

необхідне. Якщо гравець нападаючої команди продовжує узяття воріт, не 

дивлячись на недозволене втручання захисників, то абсолютно очевидно, що 

відсутня яка-небудь причина для призначення 6-ти метрового кидка. І 

навпаки, якщо стає очевидним, що гравець дійсно втратив контроль над 
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м'ячем або своїм тілом у зв'язку з порушенням, так що, так звана явна 

можливість, більш не існує, тоді призначається 6-ти метровий кидок. 

 

14.3 При призначенні 6ти метрового кидка судді повинні взяти тайм-аут (2:14б). 

 

14.4 Якщо 6-ти метровий кидок закінчується голом, то присуджуються два очки 

(9:3). 

 

Виконання 6-ти метрового кидка 

 

14.5. 6-ти метровий кидок виконується у напрямі воріт протягом 3-х секунд  по 

свистку судді в полі (13:1а). 

 

14.6. Гравець, що виконує 6-ти метровий кидок, не повинен торкатися або 

перетинати  6-ти метрову лінію, поки м'яч не залишить його руку  (13:1а). 

 

14.7. Гравець, що виконує 6-ти метровий кидок, або його партнери не можуть знов 

грати м'ячем до тих пір, поки м'яч не торкнеться воротаря суперника або воріт 

(13:1а). 

 

14.8. При виконанні 6-ти метрового кидка воротар та інші гравці команди, що 

захищається, повинні знаходитися, принаймні, не ближче ніж 1 метр від 

гравця, що виконує кидок, поки м'яч не залишить руки гравця. Інакше 6-ти 

метровий кидок, якщо він не закінчився голом, виконуватиметься повторно. 

 

14.9. Не дозволяється робити заміну воротарів, коли гравець зайняв правильну 

позицію з м'ячем у руці та готовий до виконання 6-ти метрового кидка. Будь-

яка спроба зробити заміну в цій ситуації  карається як за неспортивну 

поведінку  (8:4, 16:1г  і 16:2в).   

 

Правило 15 ЗАГАЛЬНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО  ВИКОНАННЮ  КИДКІВ 

(Кидок з бічної лінії, кидок воротаря, вільний кидок, 6-ти 

метровий кидок)  

 

15.1. До виконання кидка м'яч повинен знаходитися в руках гравця, що виконує 

кидок. 

Всі гравці повинні розташовуватися в позиціях, призначених для відповідного 

кидка. Гравці повинні залишатися на своїх місцях, поки м'яч не покине руки 

гравця, що виконує кидок. 

 

Неправильна первинна позиція повинна бути скоректована (дивися, проте, 

15:7). 

 

15.2. За винятком кидка воротаря, частина стопи гравця, що виконує кидок, 

повинна постійно торкатися майданчика при виконанні кидка (13:1а). Іншу 

стопу можна неодноразово відривати  і знову ставити на майданчик. 
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15.3. Суддя подає свисток на продовження гри: 

 

a) завжди у разі 6-ти метрового кидка 

 б) у разі кидка з бічної лінії, кидок воротаря або вільний кидок: 

    

 для відновлення гри після тайм-ауту; 

 для відновлення гри після вільного кидка, відповідно до правила 13:4); 

 при затримці у виконанні кидка; 

 після коректування позицій гравців; 

 після усного попередження. 

 

 Гравець, що виконує кидок, повинен ввести м'яч в гру протягом 3-х секунд 

після свистка судді (13:1а). 

 

15.4. Кидок вважається виконаним, якщо м'яч залишив руку гравця, що виконує 

кидок (дивися, проте, 12:2). 

 

 При виконанні кидка, гравець, що виконує кидок, не має права передавати 

м'яч своєму партнеру  з рук в руки, а той не має права торкатися м'яча 

(13:1а). 

 

15.5.  Гравець, що виконує кидок,  не повинен знов торкатися м'яча після 

виконання кидка, поки м'яч не торкнеться іншого гравця або воріт (13:1а). 

 

 15.6.    Всі кидки можуть завершуватися узяттям воріт, за винятком кидка воротаря, 

де «власний гол» неможливий (12:2), і спірного кидка (оскільки він 

виконується суддею). 

 

15.7. Судді не повинні виправляти неправильне розташування гравців команди, що 

захищається, при виконанні кидка з бічної лінії або вільного кидка, якщо воно 

приводить до втрати переваги для  нападаючої команди при негайному 

виконанні кидка. Якщо ж має місце втрата переваги, то розташування гравців  

повинне бути  скоректоване (15:3б). 

 

 Якщо суддя, не дивлячись на неправильне  розташування деяких гравців 

захисту, дає свисток на виконання кидка, то ці гравці мають повне право 

продовжувати гру. 

 

 Гравець повинен бути видалений, якщо він затягує або заважає виконанню 

кидка суперником, знаходячись дуже близько або допускаючи інші 

порушення  правил (16:2е). 

 

Правило 16  ПОКАРАННЯ 

 

Видалення 
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16.1.  Ухвала на видалення  може бути винесене  при: 

 

а) порушеннях правил гри та інших подібних порушеннях відносно 

суперників (5:5 і 8:2), які не підпадають  під категорію «прогресивного 

покарання», Правило 8:3. 

 

б) таких порушеннях, при яких виноситься прогресивне покарання (8:3). 

 

в) порушеннях правив при виконанні суперником  формального кидка 

(15:7). 

 

г) неспортивній поведінці гравця або офіційної особи команди (8:4). 

 

16.2.  Ухвала на видалення повинна бути винесене при: 

 

а) порушенні заміни або неправильному виході на майданчик (4:13, 4:14). 

б) повторних порушеннях правив, коли повинне застосовуватися 

прогресивне покарання (8:3). 

в) повторній неспортивній  поведінці  гравця на майданчику або за її 

межами (8:4). 

г) невиконанні вимог покласти м'яч на майданчик при призначенні 

вільного кидка проти команди, що володіла м'ячем (13:5). 

д) повторних порушеннях правив при виконанні формального кидка 

суперником (15:7). 

е) як наслідок, дискваліфікації гравця або офіційної особи команди в 

ігровий час (16:8, 2-ий параграф). 

            

16.3.   Суддя повинен чітко вказати  винному гравцю   і хронометристу/секретарю 

про видалення за допомогою відповідного жесту (Жест 12). 

 

16.4.   Видаленому гравцю не дозволяється брати участь протягом всього періоду 

видалення, а команді не дозволяється замінювати його на ігровому 

майданчику. 

 

Час видалення починає відлічуватися по свистку судді про відновлення гри. 

 

Видалений  гравець може бути замінений або може одержати дозвіл вийти на 

ігровий майданчик після того, як поміняється ігрова ситуація (Дивися 

Правило 16, коментар 2). 

    

16.5. Друге видалення гравця приводить до дискваліфікації. 

 

У принципі, дискваліфікація після двох видалень  ефективна тільки на період 

ігрового часу (Правило 16, Коментар 3), що залишився, і повинна 

розглядатися як рішення судді на підставі фактів.(Така дискваліфікація не 

повинна  згадуватися в звіті про матч). 
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Дискваліфікація 

 

16.6. Дискваліфікація повинна виноситися: 

 

а) якщо гравець, який не мав права брати участь в грі, виходить на ігровий 

майданчик (4:4); 

б) при другому (або подальшому) випадку неспортивної поведінки одного з 

гравців або офіційних осіб  команди (8:4) 

в) при порушеннях, які небезпечні  для здоров'я суперника (8:5) 

г) при порушеннях, допущених воротарем, коли він виходить із зони своїх 

воріт під час «Булітів» (один гравець проти воротаря), представляючи 

небезпеку для здоров'я суперника (8:5: Дії, які чітко направлені на тіло 

суперника, а не на м'яч); 

д) за грубу неспортивну поведінку гравця або офіційної особи команди на 

майданчику або за її межами (8:6); 

е) за напад з боку гравця поза ігровим часом, тобто до гри або під час перерви 

(8:7, 16:16б,г); 

ж) за напад з боку офіційної особи (8:7); 

з) у зв'язку з другим видаленням одного і того ж гравця (16:5); 

и) за повторну неспортивну поведінку гравця або офіційної особи команди під 

час перерви (16:16г).  

 

16.7. Після оголошення тайм-ауту судді повинні чітко показати дискваліфікацію 

гравцю або офіційній особі за допомогою червоної картки. (Жест 13; розміри 

«червоної картки» приблизно 9Х12 см), а також проінформувати про це 

хронометриста/секретаря. 

 

16.8. Дискваліфікація гравця або офіційної особи команди завжди діє  до кінця 

ігрового часу. Гравець або офіційна особа команди повинні негайно 

залишити ігровий майданчик і зону заміни. Після цього ні гравець, ні 

офіційна особа команди не повинні мати ніяких контактів з командою. 

 

Дискваліфікація гравця або офіційної особи команди завжди приводить до 

зниження числа гравців або офіційних осіб, що допустиме для  команди (за 

винятком ситуації, висловленої в 16:16б). 

 

Команді, проте, дозволяється збільшити число гравців на ігровому 

майданчику після того, як зміниться ігрова ситуація (дивися Правило 16, 

коментар 2). 

 

16.9. Така категорія дискваліфікації (за винятком – по причині другого вилучення 

- 16:6з) повинна бути відмічена суддями в протоколі, для уваги відповідного 

керівництва. 

 

16.10. Якщо воротар або польовий гравець під час «Булітів» (один гравець проти 

воротаря) одержує покарання унаслідок неспортивної поведінки або грубої 

неспортивної поведінки,  це приводить до дискваліфікації гравця. 
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Виключення з гри 

 

16.11. Виключення з гри повинне бути винесене: 

 

Коли гравець обвинувачується в нападі (як визначено в Правилі 8:7) 

протягом ігрового часу на ігровому майданчику або за його межами. 

 

16.12. Після призначення тайм-ауту судді повинні чітко показати виключення 

винному гравцю за допомогою існуючого для цього випадку жесту – у 

вигляді схрещених рук над головою (Жест 14) і проінформувати  про це 

хронометриста/секретаря. 

 

16.13. Виключення з гри завжди діє до закінчення ігрового часу, і команда повинна 

продовжувати гру, маючи на ігровому майданчику на одного гравця менше. 

 

Виключений гравець не може бути замінений і зобов'язаний негайно 

залишити як ігровий майданчик, так і зону заміни. Після відходу йому 

забороняється будь-яка форма контакту з командою. 

 

16.14.  Судді повинні дати пояснення випадку виключення з гри в протоколі матчу 

для уваги відповідного керівництва (17:12).                                 

 

Більше одного порушення в одній і тій же ситуації. 

                 

16.15.  Якщо гравець або офіційна особа команди винні в більш ніж одному 

порушенні одночасно або в прямій послідовності до відновлення гри, і ці 

порушення заслуговують різних покарань, то вони, у принципі, караються 

тільки одним, найсуворішим з них. Як правило, це випадок, коли одним з 

порушень є напад. 

       

Порушення після закінчення ігрового часу 

 

16.16.  Неспортивна поведінка, груба неспортивна поведінка або напад з боку гравця 

або  офіційної особи, що мають місце на території, де проходить гра, але після 

закінчення   ігрового часу, караються таким чином: 

 

Перед грою: 

а) усним попередженням при неспортивній поведінці (16:1г); 

 

б) дискваліфікацією при грубій неспортивній поведінці або нападі  (16:6), 

але команді дозволяється  відновити гру у складі 8 гравців і 4 офіційних 

осіб. 

 

Під час перерви: 

в) у разі неспортивної поведінки дається усне попередження 
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г) дискваліфікацією при повторній або грубій неспортивній поведінці або 

при нападі (16:6); 

 

Після дискваліфікації під час перерви команді дозволяється знаходитися на 

майданчику з тим же числом гравців, які було безпосередньо перед 

перервою. 

 

Після гри: 

д) письмовий звіт. 

                                 

 Коментар: ігровий час 

Ситуації, висловлені в правилах 16:1, 16:2, 16:6, звичайно включають 

порушення, що мають місце протягом ігрового часу. 

 

Поняття «Ігровий час» включає «Тайм-аути», «Золотий Гол» і «Буліти» 

(один проти воротаря), але не перерви. 

               

 Коментар::  зміна воріт 

Зміна ігрової ситуації повинна   використовуватися  для  позначення того 

факту, що володіння м'ячем перейшло від однієї команди до іншої. 

 

 Виключення і роз'яснення: 

а) На початку другого тайму, «Золотого Гола» або  «Булітів» (один гравець 

проти воротаря) видалені гравці  можуть бути замінені або їм дається 

дозвіл повернутися на ігровий майданчик 

 

б) Видалення захисника поєднується з присудженням 6-ти метрового кидка: 

 якщо нападаюча команда забиває гол, видалений гравець може бути 

замінений або йому дається дозвіл повернутися на ігровий майданчик 

після кидка воротаря. 

 якщо  гол не забивається, видалений гравець або гравець, що замінив 

його, повинні почекати  до зміни ігрової ситуації, після чого йому буде 

даний дозвіл повернутися на ігровий майданчик. 

 

в)  Якщо видалення затримується в  переважній ситуації: 

 Видалення починається у момент накладення санкції, тобто   після 

закінчення переважної ситуації і ухвалення відповідного рішення. 

 

 Коментар: Поняття «Діє до кінця матчу»(16:3) включає правила                                                    

«Золотий Гол» і «Буліти».  

 

Правило 17   СУДДІ 

 

17.1. На кожну гру призначаються двоє суддів з рівними  правами.  Їм надають 

допомоги хронометрист і секретар. 
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17.2. Судді здійснюють спостереження за поведінкою гравців   з моменту їх появи 

на території, де проходить змагання, і до їх відходу. 

 

17.3. Перед початком матчу судді перевіряють стан ігрового майданчика, воріт  і 

м'ячів, вирішують, які м'ячі використовуватимуться (правила 1 і 3:1). 

 

Судді також перевіряють, щоб форма обох команд відповідала правилам.  

Вони перевіряють протокол матчу і екіпіровку гравців. Вони також 

перевіряють кількість гравців і офіційних осіб  в зоні заміни і за її межами, а 

також  наявність і підпис в протоколі «відповідальної особи команди» для 

кожної команди.  Всі порушення повинні бути усунені (4:2-3 і   4:8-10). 

 

17.4. Жеребкування проводиться одним з суддів, у присутності іншого судді і 

капітанів обох команд (2:1). 

 

17.5. На початку гри один з суддів займає позицію за бічною лінією на 

протилежній стороні від столу хронометриста. Офіційний годинник 

включається по його свистку (2:5). Інший суддя займає позицію в центрі 

ігрового майданчика. Після свистка він починає гру із спірного кидка (дивися 

Правило 10). 

 

Під час гри судді повинні час від часу мінятися сторонами майданчика. 

            

17.6. Судді займають позиції так, щоб були видні зони замін обох команд (17:11, 

18:1). 

 

17.7. У принципі, вся гра повинна проводитися одними і тими ж суддями. 

 

Вони зобов'язані стежити за дотриманням правил гри, і карати за їх 

порушення (дивися, проте, Правила 13:2 і 14:2). 

 

Якщо один з суддів не зможе закінчити зустріч, другий суддя повинен 

продовжити гру один. (У змаганнях МФГ і континентальних змаганнях 

подібна ситуація розв'язується в рамках відповідного регламенту).  

 

17.8. Якщо обидва судді фіксують свистком порушення правил і згодні щодо 

команди, яка повинна понести покарання, але їх думки  розрізняються по 

ступеню покарання, то з двох  завжди визначається суворіше покарання.  

17.9.  

а) якщо обидва судді  мають різні думки щодо присудження очків після 

забитого командою гола, ухвалюється сумісне рішення (дивися 

коментар). 

 

б) якщо обидва судді дають свисток про порушення, або якщо м'яч 

покинув ігровий майданчик і обидва судді мають різні думки щодо 

того, якій команді повинен бути відданий м'яч, то ухвалюється  сумісне 

рішення (дивися коментар).  
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Тайм-аут обов'язковий. Після консультацій один з одним, судді показують 

потрібні жести, і після  свистка гра поновлюється  . 

 

 Коментар: 

Судді досягають сумісного рішення після коротких консультацій один з 

одним.  Якщо їм не вдається досягти сумісного рішення, вирішальною буде 

думка судді на полі. 

 

17.10. Обидва судді контролюють рахунок голів, ігровий час і результат гри. Вони 

несуть відповідальність  за контроль ігрового часу. Якщо виникають  

розбіжності  щодо точності відліку часу, судді ухвалюють сумісне рішення 

(дивися також Коментар 17:9). 

 

17.11. За допомогою хронометриста/секретаря судді контролюють появу і відхід 

замінюваних гравців (17:6, 18:1). 

 

17.12. Судді несуть відповідальність за правильне заповнення протоколу матчу після 

гри. 

Виключення (16:14) і дискваліфікація типу викладених в правилі 16:8, 

повинні бути зафіксовані в протоколі матчу. 

 

17.13.   Рішення, прийняті суддями на основі їх бачення фактів або на основі їх 

оцінки подій, вважаються остаточними. 

 

Протести можуть бути подані тільки проти рішень, які суперечать правилам. 

 

Під час гри тільки відповідний «офіційний представник команди» може 

звертатися до суддів. 

 

17.14. Судді мають право тимчасово перервати гру або її припинити. Необхідно 

використовувати всі можливості продовжити гру, перш ніж винести рішенні 

про її припинення.  

 

Правило 18    ХРОНОМЕТРИСТ  І  СЕКРЕТАР 

 

18.1. В принципі, хронометрист контролює ігровий час і тайм-аути. 

 

Звично тільки хронометрист, у разі потреби, повинен  перервати гру. 

 

В той же час секретар, в основному, веде рахунок,  перевіряє списки гравців, 

веде протокол матчу, контролює вихід гравців, які прибули після початку 

гри, і вихід гравців, що не мають права грати. 

 

Інші задачі, зокрема, контроль числа гравців і  офіційних осіб команди в зоні 

заміни, контролюються спільно. 
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Обидва надають підтримку  суддям в здійсненні контролю за ходом замін. 

(17:6. 17:11). 

        

Дивися також Роз'яснення 8, щодо процедури втручання  

хронометриста/секретаря при виконанні  деяких обов'язків, викладених 

вище. 

 

 Коментар: 

Під час змагань МФГ, Континентальних або Національних Чемпіонатів 

розподіл обов'язків  може бути іншим. 

 

18.2. У разі відсутності демонстраційного табло з вказівкою часу, хронометрист 

повинен інформувати офіційного представника кожної команди про зіграний 

час або про те,  скільки часу залишилося грати, особливо під час тайм-аутів. 

 

У разі відсутності демонстраційного табло з автоматичним сигналом, 

хронометрист бере на себе відповідальність про подачу сигналу про 

закінчення першого тайму і про закінчення гри (дивися коментар до правила 

2:9). 

 

При видаленні гравця секретар підтверджує про це гравцю і суддям за 

допомогою картки із зображенням «1» для гравця, що одержав перше 

видалення, і «2»- при  другому видаленні.   

 

СУДДІВСЬКІ  ЖЕСТИ,   ЗАТВЕРДЖЕНІ   МФГ 

 

Жести 

 

1.  При присудженні одного або двох очок при узятті воріт (правило 9, 14:4, 

роз'яснення 1), суддя на полі  повинен вказати на це, показавши один або 

два пальці.  При присудженні   двох очок, суддя біля воріт додатково 

робить повний помах рукою вертикально.  

 

2.  Жест 12: Суддя указує на порушення правил і показує на винного гравця. 

Зігнута рука, що охоплює іншу руку, вказує на видалення. 

 

3.  Суддя використовує червону картку, щоб вказати на «негайну» 

дискваліфікацію. 

 

4.  Дискваліфікація повинна підтверджуватися червоною карткою в піднятій 

руці секретаря. 

 

5.  При призначенні вільного кидка або кидка з бічної лінії, судді повинні  

негайно показати напрям кидка  (жести 7 або 9). 
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Після цього, повинен послідувати жест (жести) для вказівки 

індивідуального покарання (жести 12-14). 

 

Якщо є доцільним пояснити причину ухвалення рішення  про виконання  

вільного  або 6-ти метрового кидків, для інформації слідує відповідно  один 

з жестів 1-6. 

 

6.  Обов'язкове виконання жестів 11, 15 і 16 в тих ситуаціях, в яких вони 

застосовуються. 

 

7.  Жести 8, 10 і 17 використовуються залежно від рішення суддів. 

 

 

СПИСОК  ЖЕСТІВ 

 

1. Заступ у площу воріт 

2. Помилка ведення 

3. Пробіжка  або утримання м'яча більш 3-х секунд 

4. Захоплення, утримання або поштовх 

5. Удар 

6. Помилка нападаючих 

7. Кидок з бічної лінії – напрям 

8. Кидок воротаря 

9. Вільний кидок – напрям 

10. Недотримання 3-х метрової дистанції 

11.1. 1 Отримання 1 очка 

11.2. 2 Отримання 2 очок 

12. Видалення 

13. Дискваліфікація (червона картка) 

14. Виключення 

15. «Тайм-аут» 

16. Дозвіл для 2-х  людей (які «мають право на участь») для виходу на 

майданчик під час «тайм-ауту» 

17. Попередження при пасивній грі 
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1. Заступ у площу воріт 

 

 

 

2. Помилка ведення 
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3. Пробіжка або утримання 

м’яча більше 3-х секунд 

 

 

 

4. Захоплення, утримання або 

поштовх 
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5. Удар 

 

 

 

 
 

 

6. Помилка нападаючих Захоплення, 

 утримання або поштовх 
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8. Кидок воротаря 

 

 

 
 

 

7. Кидок з бічної лінії - напрям 
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9. Вільний кидок - напрям 

 

 

 
 

 

10. Недотримання 3-х метрової 

дистанції 
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11.1.   Отримання 1 очка 

 

 
 

 

 

11.2.   Отримання 2 очків 
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12. Вилучення 
 

13. Дискваліфікація (червона 

картка) 
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14. Виключення 

 

 
 

 

 
 

15. «Тайм-аут» 
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16. Дозвіл для 2-х людей (котрі 

«мають право на участь») для 

виходу на майданчик під час 

«тайм-аута» 

 

 

 

 
 

 

17.  Попередження при пасивній грі 
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Роз'яснення відносно  правил гри з пляжного гандболу 

 

Зміст: 

 

1. Присудження очків  

2. Особливі обставини  

3. Виконання вільного кидка після фінального свистка (2:10-12)  

4. Пасивна гра (7:10-11)  

5. Неспортивна поведінка (8:4, 16:1-d)  

6. Груба неспортивна поведінка (8:6, 16:6-е)  

7. Визначення поняття «явний шанс узяття воріт» (14:1)  

8. Зупинка гри хронометристом (18:1)  

 

1. Підрахунок очків (Правило 9) 

 

Крім того, в наступній голевій ситуації присуджуються 2 очки 

 

 Гол забитий «у польоті» (9:2) 

 

 

 Коментар: 

Слід поважати і дотримувати як дух гри в пляжний гандбол, так і її специфічну 

філософію. 

Завжди повинна створюватися ситуація для «творчих або видовищних голів», 

за що присуджуються 2 очки. 

Гол є видовищним, якщо він виконаний на вищому технічному рівні, і 

абсолютно очевидно, що цей гол не може бути «голом одного очка», який 

заснований на фундаментальній технічній майстерності.  

Надзвичайно дивовижний і драматичний фінальний кидок  може привести до 

творчого гола. 

Зауваження: якщо ці голи абсолютно чітко націлені на те, щоб «поставити в 

ніякове положення» гравців команди суперника,  ця ситуація розглядається як 

неспортивна поведінка і ніколи не може привести до «двох-очкового гола» 

(Чесна Гра). 

 

2. Особливі обставини 

 

Коли того вимагають надзвичайні обставини (вітер, положення сонця і т.д.), 

судді можуть винести ухвалу використовувати тільки одні ворота для «Булітів» 

(Один гравець проти воротаря). 

 

3. Виконання вільного кидка після Фінального Свистка (2:10-12) 

 

У багатьох випадках команда, що має нагоду виконати вільний кидок після 

закінчення ігрового часу, не зовсім зацікавлена в спробі закинути м'яч у ворота, 
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або тому, що результат гри вже приречений, або місце для виконання вільного 

кидка знаходиться дуже далеко від воріт суперника. Хоча правила вимагають 

виконання вільного кидка,  судді повинні порахувати вільний кидок 

виконаним, якщо гравець, який знаходиться  в приблизно правильній позиції, 

просто дозволяє м'ячу впасти або передає його суддям. 

 

У тих випадках, коли ясно, що команда хоче закинути м'яч у ворота, судді 

повинні спробувати знайти баланс тим часом, щоб надати їм таку можливість 

(навіть якщо вона дуже мала), і тим, щоб не допустити, щоб ситуація переросла 

в найсправжнісінький «театр» із затягуванням часу і крахом надій. Це означає, 

що судді повинні жорстко і швидко примусити гравців обох команд  зайняти 

правильні позиції, щоб без зволікання виконати вільний кидок.  Гравці 

команди, що виконує кидок,  повинні націлюватися на те, щоб тільки один 

гравець тримав м'яч. Якщо гравці хочуть залишити ігровий майданчик для 

заміни, вони повинні це робити на свій власний страх і ризик. Судді абсолютно 

не зобов'язані чекати закінчення процедури заміни для подачі свистка про 

виконання кидка. 

 

Судді повинні також чітко реагувати на порушення з боку обох команд. За 

постійні виходи вперед захисників до свистка  повинне слідувати  покарання 

(15:7, 16:1в, 16:2е). Більш того, гравці атакуючої команди часто порушують 

правила під час виконання. Дуже важливо  не допустити, щоб гол був 

зарахований помилково. 

 

4. Пасивна гра (7:10-11) 

 

Загальні положення 

 

Використовування правил пасивної гри має на меті не допустити неактивні 

методи гри  і навмисне її  затягування. Це вимагає від суддів постійного 

стеження і боротьби  з пасивними методами  протягом всієї гри. 

 

Пасивні методи гри можуть виникати у всіх фазах атаки команди, тобто на 

початковому її етапі, під час її підготовки і на фазі її завершення. 

 

Найчастіше пасивна ігри використовується в наступних ситуаціях: 

1. коли команда намагається утримати рахунок в кінці гри; 

2. коли в команді є видалений гравець; 

3. коли команда має перевагу, особливо в захисті. 

 

Використовування попереджувального жесту 

 

Попереджувальний жест повинен в основному використовуватися в наступних 

ситуаціях: 

 

1. Коли заміна гравців проводиться поволі або коли відбувається 

затягування гри. 
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Типові випадки: 

 

 гравці стоять у центру майданчика в очікуванні завершення процесу 

заміни гравців; 

 гравець продовжує ударяти м'ячем об майданчик; 

 м'яч повертають назад на свою половину майданчика, хоча суперники не 

вимушують це робити;  

 затягується процес виконання кидка воротаря або будь-якого  іншого  

кидка. 

 

2. Коли заміна гравців проводиться після початку фази підготовки атаки.  

 

Типові випадки: 

 

 всі гравці вже зайняли свої місця в атаці, 

 команда почала фазу підготовки з підготовчої пасивної гри, 

 до цього етапу команда не починає процесу  заміни. 

 

Примітка: команда, яка зробила спробу швидко контратакувати з своєї 

зони і не змогла завершити  атаку  негайним узяттям воріт після входу в 

зону суперника,  повинна дістати можливість швидко зробити заміну 

гравців на цьому етапі. 

 

3. Під час  затягування  підготовчої фази атаки  

 

У принципі, команді завжди повинне бути надане право на проведення 

підготовчої пасивної фази гри при підготовці атаки, перш ніж вони почнуть 

плановану атаку. 

 

Типові випадки затягування фази підготовки атаки: 

 

- атака команди не приводить до запланованої атакуючої дії; 

 

Примітка:  поняття «запланована атакуюча дія»  існує, зокрема, коли 

атакуюча команда використовує тактичні методи, щоб просуватися так, 

щоб  одержати просторову перевагу перед захисниками, або коли фаза 

самої атаки переважає над фазою її підготовки . 

 

- гравці багато разів одержують м'яч, коли знаходяться в статичному 

положенні або коли вони просуваються від воріт; 

 

- гра м'ячем на одному місці; 
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- коли атакуючий гравець, що знаходиться у контакті з суперником, 

передчасно відвертається і чекає, коли судді перервуть гру, або коли він не 

одержує просторової переваги  над суперником; 

 

- активні оборонні дії: активні оборонні методи, що не допускають вільну 

передачу м'яча, оскільки захисники блокують передачу м'яча переміщенням 

гравців; 

 

- атакуюча команда не має явної переваги у момент переходу від 

підготовчого етапу  до завершальної  фази атаки. 

 

4. Після показу попереджувального жесту 

 

Після показу попереджувального жесту судді  повинні будуть витримати паузу, 

принаймні,  протягом 5 секунд (судді повинні допускати  і мати на увазі, що 

для юнацьких команд  і команд нижчого рівня  цей час повинен бути 

збільшене). Якщо ж після цієї паузи не є видимим чіткі зміни в атакуючих діях 

команди, в цьому випадку судді ухвалюють рішення  про покарання команди, 

що володіє м'ячем, за пасивну гру. 

 

Примітка: при цьому судді повинні проявити обережність у визначенні 

моменту відбору м'яча у команди, щоб це не відбулося у момент кидка по 

воротах або у момент виходу на ворота для кидка. 

 

Методика застосування попереджувального жесту: 

 

Якщо суддя (або суддя в полі або суддя на лінії воріт)  визначив пасивну гру, 

він піднімає руку (жест 17) і тримає її до тих пір, поки гра не буде перервана 

унаслідок відсутності атаки воріт суперника командою, що володіє м'ячем.  

При цьому інший суддя також повинен використовувати попереджувальний 

жест. 

Якщо команда, що володіє м'ячем, не робить видимих зусиль для кидка  по 

воротах, то один з суддів подає свисток на пасивну гру і призначає вільний 

кидок  для команди суперників. 

Під час атаки (яка починається з моменту оволодіння м'ячем командою і до 

моменту узяття воріт або втрати м'яча) попереджувальний жест 

використовується тільки один раз.  

Проте, якщо гра буде перервана перший раз після попереджувального жесту, 

то судді повинні   будуть повторити цей жест до відновлення гри. 

Якщо ж атакуюча команда зажадала командний «тайм-аут» після того, як був 

показаний попереджувальний жест, то при відновленні гри після «тайм-ауту» 

судді повинні ще раз його використовувати, щоб показати, що попередження 

ще продовжує діяти.  

 

5. Неспортивна поведінка (8:4, 16:1г, 16:6б) 

  

Приклади неспортивної поведінки: 
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а) вигуки на адресу гравця, що виконує 6-метровивй кидок; 

 

б) відкидка м'яча у момент зупинки гри, так щоб суперник не зміг швидко 

виконати призначений кидок; 

 

в) словесні образи суперників або членів своєї команди; 

 

г) коли гравці або офіційні особи команди не віддають м'яч, який покинув 

ігровий майданчик за межі бічної лінії; 

 

д) затягування процесу виконання стандартного кидка; 

 

е) захоплення за форму суперника; 

 

ж) якщо воротар не віддає м'яч після призначення 6-метрового кидка в його 

ворота; 

 

з) якщо польовий гравець повторно перериває кидок ступьою або нижньою 

частиною ноги; 

 

и) якщо гравці захисту навмисно повторно заходять в зону власних воріт; 

 

к) якщо гравець намагається створити неправильне уявлення, що суперник 

як би зробив порушення. 

 

6. Груба неспортивна поведінка (8:6, 16:6д) 

 

Приклади грубої неспортивної поведінки: 

 

а) образливі дії (словесні, мімікою, жестикуляцією або фізичні), направлені 

проти іншої особи (судді, хронометриста/секретаря, офіційної особи 

команди, гравця, глядача і т.д.); 

б) відкидання м'яча після рішення судді, коли м'яч виявляється так далеко, що 

такі дії не можуть бути розглянуті як просто неспортивна поведінка; 

в) якщо воротар демонструє пасивну поведінку при виконанні 6-метрового 

кидка суперником, так що суддя вимушений припустити, що він і не 

намагається відбивати кидок; 

г) у відповідь дії після порушення з боку суперника  (рефлексний зворотній 

удар); 

д) кидок м'ячем в суперника під час зупинки гри, що може бути розцінене як 

фізичне насильство. 

 

7. Визначення поняття «явний шанс узяття воріт» (14:1) 

 

Правило 14:1 дає опис ситуацій, що визначають «явну можливість  узяття 

воріт», які мають місце, коли: 
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(І) гравець з м'ячем, контролюючий свої дії, має нагоду зробити кидок по 

воротах, знаходячись біля лінії площі воріт суперника, коли жоден з 

суперників не може запобігти кидку дозволеним методом; 

 

(ІІ) гравець з м'ячем, контролюючий свої дії, рухається (або виконує ведення) 

один у напрямі воротаря в контратаці, при цьому немає нікого з суперників, 

хто міг би встигнути зайняти місце перед ним і перервати контратаку; 

 

(ІІІ) гравець знаходиться в положенні, описаному вище в пунктах (1) або (11), ще 

не контролює м'яч, але вже готовий швидко одержати його, при цьому судді 

повинні бути упевнені, що ніхто з суперників  не зможе перешкодити йому 

одержати м'яч  дозволеними  методами; 

 

(ІV) воротар покинув площу власних воріт, а суперник з м'ячем, контролюючий 

свої дії, має нагоду безперешкодно закинути м'яч в порожні ворота (у цій 

ситуації допускається розташування захисників між  гравцем, що виконує 

кидок, і воротами, але судді повинні враховувати можливості цих гравців 

втрутитися в дану ситуацію дозволеними методами).  

  

8. Зупинка часу, виконувана хронометристом (18:1) 

 

Якщо хронометрист перериває гру унаслідок порушення правил заміни або 

несанкціонованого виходу, відповідно до правил 4:4, 4:6, 4:13, 4:14Б то гра 

поновлюється вільним кидком для команди суперників звичайно з місця 

порушення. Якщо, проте, у момент зупинки гри м'яч знаходився в місці, 

вигіднішому для суперника, то вільний кидок виконується з цього місця 

(дивися правило 13:8. 3ий і 4ый параграфів).  

 

У разі таких порушень, хронометрист повинен негайно перервати гру  без 

урахування «правил переваги» в 13:2 і 14:2. Якщо ж зірвана явна можливість 

узяття воріт унаслідок переривання гри, при порушенні з боку команди, що 

захищається, то призначається 6-метровий кидок відповідно до правила 14:1а. 

 

У разі інших видів порушень, про які хронометрист зобов'язаний повідомити 

суддів, він, в основному, повинен дочекатися чергової перерви в грі.   

Якщо хронометрист все ж таки перервав гру в результаті такого порушення,  то 

таке порушення не може привести до втрати м'яча командою.  Гра повинна 

бути продовжена  вільним кидком  для команди, яка володіла м'ячем у момент 

переривання гри. Проте, якщо перерва в грі була викликана порушення з боку 

команди, що обороняється,  і судді упевнені, що в результаті передчасного 

переривання була зірвана явна можливість узяття воріт, то призначається 6-

метровий кидок по аналогії з правилом 14:1б.  В основному, порушення, які 

зафіксував хронометрист/секретар і повідомив суддів (за винятком ситуацій, 

описаних правилами 4:4, 4:6, 4:13, 4:14), не підлягають персональним 

покаранням. 
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Рішення про призначення 6-метрового кидка відповідно до правила 14:1а, як 

вказано в другому абзаці вище, приймається також, якщо суддя або технічний 

делегат (від МФГ або континентальної/національної федерації) перериває гру 

за порушення, швидше формально або як профілактика за порушення, що 

приводить до усного попередження або покарання гравця  або офіційної особи 

команди, що захищається, в мить, коли команда, що володіє м'ячем, мала явну 

нагоду узяття воріт.  

 

9. «Буліти» і коротка перерва 

 

Якщо під час «Булітів» або контратаки воротар або гравець команди, що 

захищається, перешкоджають просуванню атакуючого гравця, входячи у 

фізичний контакт, повинні бути призначені  6-метровий кидок і вилучення. 

Воротар або гравець команди, що захищається, завжди несуть відповідальність  

за ці дії. 

 


