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ASSUNTO: INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS
Nas Regras de Jogo (Edição: 1 de Agosto de 2005), nos Esclarecimentos sobre as Regras
de Jogo, capítulo 6 – Conduta antidesportiva grave, relembramos o seguinte texto:
“Os seguintes são alguns exemplos de acções que devem implicar uma desqualificação
directa de acordo com a Regra 16:6c. Por analogia outras acções poderão ser consideradas
pelos árbitros dentro da mesma categoria: […] g) se, durante o último minuto de um jogo,
um jogador usa métodos que se poderão incluir na classificação dada pelas Regras 8:5 ou
8:6, simplesmente para impedir que os adversários tenham tempo para chegar a uma
posição tal que lhe permita conseguir um golo decisivo (quer seja para ganhar, para
empatar ou para que a diferença de golos seja a necessária) ou para chegar a uma posição
tal que poderia ser sancionada com um lançamento de 7 metros.”
Chamamos à atenção para o facto que estas situações implicam, SEMPRE, relatório
escrito no final do jogo (Esclarecimento da IHF de Novembro de 2005, publicado em
http://www.ihf.info/upload/Refereeing/rulesinterpretation_e.pdf).
Recordamos, também, que no último minuto, os árbitros deverão ser especialmente
rigorosos com o cumprimento da Regra 14:1 (Decisão de Lançamento de 7 metros) e o que
está definido no Esclarecimento Nº 8 – Definição de uma “Clara Oportunidade de Golo”
Assim, os árbitros terão, obrigatoriamente, de actuar da seguinte forma:
1. Uma atitude antidesportiva no último minuto de jogo para impedir que os
adversários consigam criar uma situação de golo é considerada como uma
INFRACÇÃO
ANTIDESPORTIVA
GRAVE,
implica
SANÇÃO
DISCIPLINAR AO INFRACTOR e RELATÓRIO ESCRITO da situação.
2. No último minuto, o impedimento de uma CLARA OPORTUNIDADE DE
GOLO implica a marcação de um LIVRE DE 7 METROS.
3. Esta interpretação das regras é vinculativa a partir da sua publicação.
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