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nový výklad 2021-22 



 Nie každý dotyk ruky/paže hráča s loptou je priestupkom. 

 
 Ako priestupok nedovolenej hry rukou sa posudzuje celá ruka až po  

      spodnú časť podpazušia. 

 

 Zmeny sú zamerané hlavne: 

 úmyselná ruka 

 neúmyselná ruka – prirodzená/neprirodzená pozícia ruky/paže 

 neúmyselná ruka – dosiahnutie gólu bezprostredne po 

      neúmyselnej ruke 

 

 Neúmyselná (náhodná) ruka spoluhráča bezprostredne pred  

      dosiahnutím gólu alebo vytvorením príležitosti na dosiahnutie gólu 

      už nie je viac priestupok. 
 

 
Dôvod  je vyhnúť sa zmätočným rozhodnutiam medzi rozhodcami, 

ktorí aplikujú pravidlo veľmi prísne, hlavne v prípade “neprirodzené 

rozšírenie tela” a pozícia ruky/paže nad úrovňou ramena.  

Príliš veľa priestupkov za “náhodnú” ruku útočníka, ktorí len vytvoril 

príležitosť na dosiahnutie gólu.  

 zmeny a doplnenia (2021/22) 



Priestupku sa dopustí hráč ak (okrem brankára vo vlastnom PÚ):  
 

• sa úmyselne dotkne lopty rukou/pažou napríklad pohybom ruky k lopte. 

• sa úmyselne dotkne lopty rukou/pažou, keď rozširuje neprirodzene svoje telo.  

  

Za priestupok sa viac nepovažuje, ak hráč neprirodzene rozšíri svoje telo rukou/pažou pokiaľ je to súčasť 

prirodzeného pohybu tela v danej konkrétnej situácií.  

Polohou ruky/paže v takejto pozícií však hráč riskuje, že po zasiahnutí ruky/paže loptou bude nariadený 

priestupok. 

• dosiahne gól do súperovej brány: 

 • priamo pomocou ruky/paže, aj keď náhodne, vrátane brankára; 

 • bezprostredne potom, čo sa lopta dotkla vlastnej spoluhráča ruky/paže, aj keď náhodne;  

    vytvorí gólovú príležitosť 

Ak gól nie je dosiahnutý bezprostredne po neúmyselnom dotyku ruky/paže hráča s loptou, hra by mala 

pokračovať. 

 

 

 zmeny a doplnenia (2021/22) 

• . 



     zmeny a doplnenia (2021/22) 

Priestupok nie je, ak sa lopta dotkne hráčovej ruky/paže: 

 

• priamo od vlastnej hlavy alebo tela vrátane nohy hráča; 

• priamo od hlavy alebo tela vrátane nohy iného hráča, ktorý je v blízkosti; 

• ak je ruka/paža blízko pri tele a nerobí telo neprirodzene širším; 

• ak hráč padá a ruka/paža je medzi telom a zemou na podporu tela, ale nepredlžuje telo bočne 

(postranne) alebo vertikálne (kolmo). 

 

Brankár má rovnaké obmedzenia týkajúce sa zakázanej hry rukou ako ktorýkoľvek iný hráč, ak k 

nemu dôjde mimo jeho vlastného pokutového územia. Ak brankár zahrá loptu rukou vo vlastnom 

pokutovom území a nemá to dovolené, bude nariadený nepriamy voľný kop bez udelenia 

disciplinárnej sankcie. 

 

 

 



zmeny a doplnenia (2021/22) 

Disciplinárne opatrenia 

 
  

Sú okolnosti, kedy sa vyžaduje napomenutie hráča za úmyselnú hru rukou, 

napríklad ak hráč: 

• Úmyselne zahrá loptu rukou, aby zabránil súperovi v jej získaní. 

• Pokúsi sa dosiahnuť gól úmyselnou hrou rukou. 

• Pokúsi sa zabrániť gólu alebo jasnej gólovej príležitosti úmyselnou hrou 

rukou, kým je jeho brankár mimo pokutového územia, avšak jeho úmysel 

nevyjde. 
 

 

 

Hráč je vylúčený za úmyselnú hru rukou v prípade, že zabráni gólu alebo 

jasnej gólovej príležitosti súpera. Vylúčenie nevyplýva zo samotnej úmyselnej 

hry rukou, ale z dôvodu neakceptovateľného a neférového konania, ktorým 

došlo k zabráneniu skórovania. 

 



zmeny a doplnenia (2021/22) 

Situácia Rozhodnutie Disciplinárny trest 

Útočník sa dotkne lopty rukou náhodne + dosiahne 

gól 
Gól neplatný + PVK/PK Bez karty 

Útočník sa dotkne lopty rukou náhodne + 

bezprostredne vytvorí jasnú gólovú príležitosť 

 

Gól neplatný + PVK/PK 

 

Bez karty 

 

Útočník sa dotkne lopty rukou náhodne + 

nedosiahne gól a nevytvorí sľubnú akciu 

 

Nie je akumulovaný faul 
Bez karty 

 

Obranca sa dotkne lopty rukou náhodne Hra pokračuje 
Bez karty 

 

Obranca alebo útočník sa dotkne lopty rukou 

úmyselne 

 

PVK alebo PK 
Žltá karta 

 



Priamo rukou  (priestupok) 



 priamo rukou (priestupok) 



Bezprostredne po ruke (priestupok) 



Bezprostredne po ruke (priestupok) 



 Spoluhráč dosiahne gól po neúmyselnej ruke spoluhráča (nie je priestupok)  



 Spoluhráč dosiahne gól po neúmyselnej ruke spoluhráča (nie je priestupok) 



úmyselná ruka (priestupok) 



Neprirodzené rozšírenie tela pomocou ruky (priestupok) 



Neprirodzené rozšírenie tela pomocou ruky (priestupok) 



Neprirodzené rozšírenie tela pomocou ruky (priestupok) 

 



Neprirodzené rozšírenie tela pomocou ruky (priestupok) 



Neprirodzené rozšírenie tela pomocou ruky (priestupok) 



Neprirodzené rozšírenie tela: nie je to následok prirodzeného pohybu ruky v danom momente:   bočné predĺženie  

(priestupok) 



   dôsledok pohybu tela: lopta odrazená od vlastnej nohy (nie je priestupok)  



dôsledok pohybu tela: lopta odrazená od vlastnej nohy (nie je priestupok) 



dôsledok pohybu tela: podpora vlastného tela (nie je priestupok) 


