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Wykonywanie rzutów karnych przy remisie i konieczności rozstrzygnięcia wyniku zawodów. 
 

Komentarz IHF 
Jeżeli w celu wyłonienia zwycięzcy wykonywane będą rzuty karne, to powinna być stosowana 
procedura opisana poniżej: 
1. Jeżeli rzuty karne będą decydowały o wyłonieniu zwycięzcy, to mogą je wykonywać zawodnicy, 

którzy z upływem czasu gry nie byli wykluczeni, lub zdyskwalifikowani. 
2. Każda drużyna wyznacza 5 zawodników. Każdy z wyznaczonych zawodników, w ustalonej przez 

daną drużynę kolejności, która nie może być zmieniona, wykonuje jeden rzut, na przemian z 
zawodnikami drużyny przeciwnej. 

3. Bramkarze mogą być dowolnie wyznaczani i zmieniani pośród zawodników uprawnionych do 
wykonywania rzutów. Zawodnicy mogą wykonywać rzuty jak i występować jako bramkarze. 

4. Sędziowie decydują, na którą bramkę będą wykonywane karne. Sędziowie przeprowadzają 
losowanie, a zwycięska drużyna decyduje czy będzie wykonywać rzuty karne jako pierwsza czy 
jako druga. Kolejność ta będzie odwrotna w przypadku, gdy po wykonaniu przez każdą drużynę 5 
rzutów, wynik nadal będzie nierozstrzygnięty i rzuty karne będą kontynuowane. 

5. W przypadku kontynuowania rzutów karnych, każda z drużyn wyznacza ponownie pięciu 
zawodników. Wszyscy lub niektórzy z zawodników uczestniczących w pierwszej rundzie mogą 
ponownie wykonywać rzuty. Kolejne piątki zawodników wyznaczane są aż do rozstrzygnięcia 
wyniku, przy czym zwycięzcą zostaje drużyna, która po wykonaniu tej samej liczby rzutów uzyska 
przewagę bramkową. 

6. Zawodnicy mogą być zdyskwalifikowani i odsunięci od dalszego wykonywania rzutów karnych w 
przypadku poważnego lub powtarzającego się niesportowego zachowania (16:6e). Jeżeli dotyczy 
to zawodnika wyznaczonego do wykonywania rzutu, to w jego miejsce drużyna musi wyznaczyć 
innego zawodnika. 

 

Uwaga KGiD WMZPR 
Żaden z przepisów czy dokumentów nie określa sposobu zapisu serii rzutów karnych decydujących o 
wyłonieniu zwycięskiej drużyny. Jako zalecany przyjmuje się zapis bramek zdobytych wyłącznie w serii 
lub kolejnych seriach rzutów karnych (nie kontynuowanie dalszego zapisu wyniku spotkania 
uzyskanego w regulaminowym czasie gry): 
 

- 0 : 1 4 
2 1 : 1 - 
-    -    7 
6 2 : 1 - 
- 2 : 2 14 
8 3 : 2 - 
- 3 : 3 11 
5    -    - 
- 3 : 4 6 
4 4 : 4 - itd. 

 

Uwagi: 
1. W drugiej /i ew. kolejnej/ serii wykonywanie rzutów karnych rozpoczyna druga drużyna (nie ta, 

która rozpoczynała wykonywanie rzutów karnych w pierwszej /poprzedniej/ serii); 
2. Należy zapisywać również niewykorzystane rzuty karne i ich wykonawców; 


