
KOMISIJA ZA SOJENJE RZS 

  

 

Ljubljana, 16.1.2017 

Medijem 

 

Zadeva:  Izjava o dogodku na tekmi Slovenija - Nemčija 

 

Spoštovani, 

zaradi velikega interesa javnosti za pojasnitev rokometnih pravil, ki zadevajo dogodek iz tekme 

Slovenija – Nemčija, vam posredujemo sledečo izjavo: po mnenju Komisije za sojenje RZS in na podlagi 

javno dostopnih video posnetkov, sta sodnika sprejela napačno odločitev, ker je bil met izveden, čas 

tekme se ni iztekel pred izvedbo meta in do stika med igralcema Slovenije in Nemčijo ni prišlo. 

Mogoče odločitve: 

1. Je bila odločitev sodnikov napačna, v kolikor predpostavimo, da se čas tekme ni iztekel preden 

je izvajalec met izvedel (žoga je zapustila roko izvajalca pred iztekom časa) in da stika med 

igralcema/i ni bilo; 

2. Je bila odločitev sodnikov pravilna, v kolikor predpostavimo da: 

a) Je stik med igralcem/i ob izvajanju meta bil; ALI 

b) Se je čas tekme iztekel v trenutku, ko žoga še ni zapustila roke izvajalca in se tako met 

smatra kot neizveden zaradi oviranja obrambnega igralca; 

Utemeljitev: 

V nadaljevanju so predstavljeni kriteriji/elementi, ki jih je potrebno upoštevati pri presoji omenjenega 

dogodka - izvajanje začetnega meta v zadnjih sekundah tekme Slovenija – Nemčija. Zaradi lažjega 

razumevanja je igralec Slovenije predstavljen kot »obrambni igralec«, igralec Nemčije pa kot 

»izvajalec«: 

o Čas tekme (ali se je iztekel preden je žoga zapustila roko izvajalca ali ne) 

o Stik obrambnega igralca in izvajalca pri izvajanju meta oz. dotik žoge igralca Slovenije, 

preden je žoga zapustila roko izvajalca (podlaga za presojo ali je bil začetni met 

preprečen ali ne) 

o Izvedba meta (pravilna da ali ne) 

Navodila za interpretacijo Pravil rokometne igre (8:10c) “neupoštevanje razdalje” v zadnjih 30sek. 

tekme velevajo, da se Diskvalifikacija (rdeči karton) in posledično 7m dosodi samo v primeru, če met 

ni izveden oz. je onemogočen. V primeru na tekmi med Slovenijo in Nemčijo, je izvajalec met izvedel, 

ker je žoga zapustila roko preden se je čas iztekel. V tem primeru se prekršek obravnava kot 

»neupoštevanje razdalje 3m« in kaznuje kot progresivna kazen oz. direktno izključitvijo za 2min in 

prostim metom za oškodovano ekipo (http://www.ihf.info/files/Uploads/NewsAttachments/0_New-

Rules of the Game_GB.pdf stran 85, odstavek 2) 

Lep rokometni pozdrav, 

Komisija za sojenje RZS 
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