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Oyun kurallarında yapılan bazı   değişiklikler 01 Temmuz 2016 dan itibaren uygulanmaya başlamıştı. 

Geçen süre içerisinde bazı değişen kuralların yorumlanmasında (8:c,d maddeleri gibi) uygulama 

farklılıkları ve hatalar yaşanması nedeni ile, 01 Temmuz 2016 da yayınlanan oyun kuralları kitabında 

yer alan ‘’Açıklama ve Yorumlar’’ (bkz.Oyun Kuralları Kitabı 79-86 sayfa) kısmı ve birkaç kural, 

önce 01 Temmuz 2018 de, son olarak 01 Temmuz 2019 da yeni bir IHF bildirisi ile güncelleştirildi.  

IHF talimatları doğrultusunda aşağıda yer alan kural maddelerinde ve‘’Kurallar ve Yorumlar’’ 

(bkz.Oyun Kuralları Kitabı 79-86 sayfa) kısmı bu metinde yer aldığı gibi uygulanacaktır. 

 

 

Oyun Kuralları  ‘’Kurallar ve Yorumları’’ Bölümü İçin Güncelleme 

Mesafe Kuralına Uymama (Kural 8:10c) 
Oyunun son 30 saniyesinde bir atış  mesafeye uymama nedeni ile yapılamıyorsa, diskalifiye ve 7 

metre atışına neden olur. 

 

Kural, müdahale ancak bitiş sinyaliyle aynı anda ya da oyunun son 30 saniyesi içerisinde 

gerçekleşirse (kural 2:4 1. Paragrafına bakınız) uygulanabilir. Bu durumda, hakemler kendi gözlemleri 

çerçevesinde değerlendirip karar vereceklerdir. (Kural 17:11) 

 

Eğer Oyun son 30 saniye içerisinde bir atışın hazırlığı veya yapılması sırasında oyun ile doğrudan ilgili 

olmayan bir girişim nedeniyle kesintiye uğrarsa (örneğin hatalı oyuncu değişikliği, değişme alanında 

sportmenlik dışı müdahale), Kural 8: 10c uygulanacaktır. 

 

Eğer bir atış, çok yakın duran bir oyuncu tarafından örneğin blok ile kesilmişse veya aktif olarak atışın 

sonucunu değiştirici nitelikte davranıyorsa ya da atışı kullanan oyuncuyu rahatsız ediyorsa, kural 8:10c 

uygulanır.. 

 

Eğer oyuncu 3 metreden daha yakın bir mesafede duruyor fakat atışı aktif bir şekilde engellemiyorsa, 

ceza verilmeyecektir. Eğer bu yakınlıktaki oyuncu atışı engellemek için bu pozisyonda duruyorsa 8:10c 

kuralı uygulanır. 

 

Yeni Açıklama 

Kural 2:5 
Bitiş sinyalinden sonra uygulanacak serbest atış ile bağlantılı olarak kaleci sakatlanmışsa, savunma 

takımına kaleci değişikliği izni verilir. Bu istisna savunma oyuncusu için geçerli değildir. 
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Yeni Açıklama 

Bitiş sinyalinden sonra serbest atış (Kural 2:6 ve 8:10c) 
Bitiş sinyalinden sonra uygulanan  7 metre ya da serbest atışlarda savunma oyuncularının ihlallerinde 

veya sportmenlik dışı  davranışlarında ,savunma oyuncuları kural 16:3, 16:6 ya da 16:9 kapsamında 

kişisel  olarak cezalandırılmalıdırlar.  Atış tekrar ettirilmelidir (kural 15:9, paragraf 3).  

Kural 8:10c bu durumda geçerli değildir. 

 

Yeni Açıklama  

Kural 3:3 
IHF, Kıta Konfederasyonları ve Ulusal Federasyonlar saat hakemi masasında yedek top bulunmadığı 

durumlar için  yöntem  belirleme  hakkına  sahiptir . Yedek topun kullanımının kararını hakemler kural 

3:4’e göre verirler. 

 

Yeni Açıklama  

Kural 4:7 – 4:9 

IHF, Kıta Konfederasyonları ve Ulusal Federasyonlar değişim alanında teknik donanıma izin verme 

hakkına sahiptir. Ekipman, adil bir şekilde kullanılmalıdır ve ceza almış bir idareci ya da oyuncuyla 

iletişim kurmayı sağlayacak bir şey olmamalıdır. 

 

Oyun Kuralları  ‘’Kurallar ve Yorumları’’ Bölümü İçin Güncelleme 

Sakatlanan Oyunculara Yardım (Kural 4:11)  
Aynı takımdan birden fazla oyuncu aynı anda sakatlandığı durumlarda (örneğin, çarpışma nedeniyle), 

hakemler ya da gözlemci ilave olarak her  oyuncu için en fazla iki kişinin yardım amacıyla oyun alanına 

girmesine izin verirler. Ayrıca, hakemler ve gözlemci sağlık görevlilerini ve oyuna giren kişileri 

gözlemlerler. 

 

Yeni Açıklama  

Pasif oyundaki pas sayıları (Kural 7:11, Açıklamalar 4 , Ek 3- Örnekler 13/14)   
Eğer şut bloktan seker ve atıcıya ya da takım arkadaşına dönerse bu bir pas olarak sayılır. 

 

Yeni Açıklama  

Kural 8:5’in Yorumuna göre Kalecinin diskalifiyesi  
Kaleci, kale alanından geldiğinde  ya da kale alanı dışındaki benzer pozisyonda ve rakip ile  önden 

çarpışmaya neden olduğunda  uygulanacaktır. 

Aşağıdaki durumlarda uygulanmayacaktır; 

a) Kaleci rakibi ile aynı yönde koşarken, örneğin, değişme  alanından oyun alanına girişİ esnasında, 

b) Hücum oyuncusu topun arkasından koşarken ve top kaleci ile hücum oyuncusu arasındayken. 

Bu gibi durumlarda hakemler gözlemleri doğrultusunda karar vereceklerdir. 

 
Yeni Açıklama  

Boş Kaleye 7 metre kararı (Kural 14: 1 ve Açıklama 6c) 
Boş kaleye topun atılması  Açıklamalar 6c’de tanımlandığı gibi  açık ve engelsiz bir fırsat  olması  için, 

oyuncunun topa sahip olup direkt olarak kaleye şut girişimi yapmış olması gerekir. 

 Şutu atan ve takım arkadaşları doğru pozisyonlarda oldukları sürece bu açık bir gol şansı tanımı, 

ihlalin türüne ve topun oyun içinde mi yoksa oyun dışında mı olduğuna bakılmaksızın uygulanır  

 

 

2 



Yeni Açıklama 

Video Teknolojisi Kullanımı 
Video teknolojisi kullanılarak bir gol ya da gol iptal kararı takip eden atış kullanılıncaya kadar geçen 

sürede 9.2 kuralı kapsamında devreye girebilir. 

 

Yeni Açıklama  

Yanlış Renk ya da Numarayla Oyuna Giren Oyuncu(Kural 4:7 ve 4:8) 
Kural 4:7 ve 4:8 ile ilgili bir ihlal gerçekleştiğinde top el değiştirmeyecektir. Sadece oyuncunun  

yanlışlığı  düzeltmesi için oyun durdurulacak ve oyun topa sahip olan takımın yapacağı atışla devam 

edecektir. 

 

Yeni Açıklama  

Kural 16:9 
Eğer bir oyuncu diskalifiye edildikten sonra 8:10a’daki gibi aşırı sportmenlik dışı davranış sergilerse, 

oyuncu diskalifiyeye ek olarak yazılı raporla cezalandırılır, oyuncunun takımı 4 dakika 1 kişi eksik 

oynatılır. 

 

Yeni Açıklama  

Kalelerin Devrilmemesi (Kural 1:2) 

Kaleler zemine veya arkalarındaki duvarlara sıkıca tutturulmalı veya devrilmeyi önleyici bir sistem 

sağlanmalıdır. Bu yeni koşul, kazaları önlemek amacıyla onaylanmıştır. 
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