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Goalball je hra, kterou hrají vždy dva týmy se třemi hráči a s maximálně třemi 

střídajícími pro každý tým. Tato hra se hraje v tělocvičně, na hřišti 18,0m×9,0m, které 

je rozděleno na dvě poloviny středovou čarou. Týmy zůstávají po celou dobu hry na 

své polovině hřiště. Účelem hry je míč přehodit rukama po zemi přes protivníkovu 

brankovou čáru, zatímco protivníkova strana se tomu snaží zabránit. Branky se 

sítěmi, umístěné na obou koncích hřiště, jsou široké 9 m. Míč je vyroben z tvrdé 

gumy a je ozvučený rolničkami uvnitř. 

 

Pravidla goalballu jsou vydávána Mezinárodní federací zrakově postižených 

sportovců (IBSA). 

 

 

V případě neshody výkladu oficiální verze pravidel, vydané anglicky a jakéhokoli 

překladu, rozhoduje výklad anglické verze. 

 

Tato pravidla jsou schválena a vydána Českým svazem zrakově postižených sportovců. 

Jejich znění, společně s originální anglickou verzí, vydávanou IBSA, je závazné pro 

všechny členské subjekty a řídí se jimi všechny oficiální turnaje ČSZPS. 

 

 

Pozn. překladatele: Originální anglická verze, zveřejněná ke dni překladu 20.12.2017, je 

zatížena nepřesnostmi verzování, tj. po zrušení některých ustanovení se odkazy na ně 

mohly zachovat v některých souvisejících ustanoveních.  

Penaltové situace, popsané v pravidlech vícenásobně, mohou mít různé popisy, přestože je 

význam stejný. 

Některá pravidla, učená pro oficiální turnaje IBSA nejsou striktně oddělena od běžných 

pravidel, například odpovědnost technického delegáta a komisaře. 
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SEKCE A: PRAVIDLA GOABALLU 

ČÁST A – PŘÍPRAVA NA HRU 

 

1. Hřiště 

1.1 Rozměry: Hřiště je obdélníkového tvaru 18,0 m dlouhé a 9,0 m široké (+/- 0,05m). Rozměry se 

počítají k vnějším okrajům. Hřiště nesmí být označeno ničím jiným, než povoleným označením 

pro hřiště. (viz. Dodatek 1 – přesné označení a měření). Hřiště je rozděleno po každých 3m délky, 

tak aby vzniklo šest částí. 

1.2 Před každou brankou jsou týmová pole, 6m dlouhá, (+/- 0,05m) a 9,00 m (+/- 0,05m ) široká. 

Týmová pole jsou rozdělena na dvě stejné sekce. (3m (+/- 0,05m) dlouhé a 9 m (+/- 0,05m) 

široké. Tyto sekce nazýváme orientační pásmo, která je nejblíže k bráně a obranné pásmo, které 

je dál od brány. Hráči se orientují pomocí orientačních čar, umístěných podle schématu v Dodatku 

1. 

1.3 Neutrální oblast leží v polovině hřiště. Je 6m (+/- 0,05m) dlouhá a 9m (+/- 0,05) široká a 

rozdělená na šířku středovou čarou. (viz Dodatek 1) 

1.4 Všechny čáry musí být 0,05m široké (+/- 0,01m) a označeny páskou. Pod nimi musí být umístěna 

šňůra, která má být napomoci při jejich orientaci. Šňůra je 0,003m silná (+/- 0,005 m) a je 

umístěna pod vrchní vrstvu pásky. Barva pásky by měla vytvořit kontrast mezi barvou podlahy a 

míče a tudíž zlepšovat schopnost rozhodčích a diváků, vidět lépe míč a označené čáry. 

1.5 Podlaha musí být z hladkého materiálu a v případě oficiálních turnajů IBSA musí být povrch 

schválen technickým delegátem. Pro paralympijské hry, světové šampionáty a všechny jiné 

šampionáty může být hřiště s dřevěným, plastickým nebo syntetickým povrchem. 

 

2. Prostor lavičky týmů 

2.1 Oba týmy mají k dispozici lavičky, které jsou umístěny na stranách hřiště vedle stolku rozhodčích, 

minimálně 3 m od postranní čáry. Prostor lavičky je dlouhý 4,0m (+/- 0,05m) a 3,0m (+/- 0,5m) 

široký. Je označen páskou, pod kterou je šňůra (viz Dodatek 1) 

2.2 Tým obsazuje lavičku na stejné straně hřiště, jako hráči na hřišti.  

Prostor lavičky začíná na stejné úrovni, jako branková čára dané poloviny hřiště. (viz. Dodatek 1) 
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2.3 O poločase si hráči vymění své lavičky, takže jsou opět na stejné straně, jako tým na hřišti. 

2.4 Během hry všichni členové týmu na lavičce musí zůstat v určené oblasti lavičky a musí mít 

alespoň část těla na čáře nebo v oblasti, vymezené čarou. Nedodržování bude znamenat penaltu 

pro dané družstvo za zdržování hry. 

2.5 Pokud je některý z hráčů zraněn nebo mimo hru a chce zůstat na lavičce, musí být oblečen ve 

speciálně označeném dresu. Hráč nemůže zasahovat do hry. V případě nedodržení musí tento 

hráč opustit lavičku. 

3. Branky 

3.1 Branky jsou napříč obou konců hřiště o délce 9,0m napříč (+/- 0,05m) a 1,3m vysoké (+/-0,02m) a 

nejméně 50cm hluboké. (měřeno od břevna po zadní část branky). 

3.2 Břevno je tuhé. 

3.3 Brankové tyčky a břevno jsou kulaté nebo oválné a nesmí překročit průměr 0,15m.  

3.4 Brankové tyče jsou umístěny mimo hřiště (vně obrysové čáry) a zarovnané ve stejné linii s 

brankovou čarou. 

4. Míč 

4.1 Míč musí splňovat následující specifikaci: 

- Průměr: 24 – 25cm 

- Obvod: 75,5cm – 78,5cm 

- Váha: 1,250 gr. (+/- 50gr.) 

- Zvukové otvory: 4 otvory v horní polokouli rozložené stejně jako 4 otvory v dolní polokouli. 

- Rolničky: 2 kusy 

- Elasticita: Přírodní guma (NR) 

- Tvrdost podle normy DIN 53505: 80-85 °Shore A 

- Barva: modrá 

- Povrch: reliéf, puntíkatý vzor 

- Žádné toxické komponenty 

4.2 U velkých šampionátů (Paralympijské hry, světové šampionáty a kvalifikační paralympijské 

turnaje) schvaluje míč IBSA dle organizačního výboru.  

5. Dresy 

5.1 Všichni hráči musí být oblečeni do týmového dresu. 

5.2 Každý hráč musí mít trvale připevněné číslo ve středu dresu, vepředu i vzadu, nejméně 20 cm 

vysoké a musí to být buď 1,2,3,4,5,6,7,8, nebo 9. Čísla nesmí být zastrčená do šortek, zahrnuta 
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za chrániče nebo jinak zakryta pohledu rozhodčího. Nedodržení pravidel nebo některého z těchto 

požadavků znamená penalta pro dané družstvo, bráno jako zdržování hry. 

5.3 Hráči mohou mít na dresu jméno a/nebo název země, umístěné nad nebo pod číslem. Výška 

písma nesmí přesáhnout 7cm (+/- 0,5 cm) 

5.4 Oblečení, vybavení a chrániče nesmí přesahovat více než 10cm od těla v jakémkoliv směru. 

5.5 Na paralympijských hrách musí mít všichni soutěžící v týmech stejný dres, kalhoty a ponožky, 

které splňují všechny reklamní standardy, které vyžaduje organizační výbor. Vzhledem 

k reklamním smluvním požadavkům nebudou nevyhovující části dresů povoleny na hřiště. Při 

nedodržení souladu s těmito požadavky bude udělena penalta za zdržování hry a hráči nebude 

umožněno nastoupit. 

5.6 Na IBSA Mistrovství světa musí mít všichni soutěžící v týmech stejný dres, kalhoty a ponožky, 

které splňují všechny reklamní standardy, které vyžaduje organizační výbor. Vzhledem 

k reklamním smluvním požadavkům nebudou nevyhovující části dresů povoleny na hřiště. Při 

nedodržení souladu s těmito požadavky bude udělena penalta za zdržování hry a hráči nebude 

umožněno nastoupit. 

5.7 Jakákoli výplň, chránič nebo vnější materiál umístěný na hlavě nesmí zasahovat do klapek pro 

jejich funkci. Při nedodržení souladu s těmito požadavky bude udělena penalta za zdržování hry. 

5.8 Týmy musí mít k dispozici náhradní dres pro případ znečistění krví. Náhradní dres musí mít stejný 

design a barevné provedení jako nahrazovaný dres. Při nedodržení souladu s těmito požadavky 

bude udělena penalta za zdržování hry. 

5.9 Týmy musí mít k dispozici dvě sady dresů pro nástup jako domácí/hosté. Sady dresů musí mít 

odlišné barevné provedení. 

6. Klapky/oční gázy/brýle a kontaktní čočky/naslouchadla 

6.1 Hráči nesmějí hrát s brýlemi nebo kontaktními čočkami. 

6.2 Každý hráč na hřišti musí mít klapky od chvíle, kdy jsou zkontrolovány, do konce poločasu. Po 

vyhlášení střídání si střídaný hráč může klapky sundat a opustit hrací plochu. Nedodržení 

znamená pro dané družstvo penaltu, pod označením Klapky. 

6.3 Klapky se musí všichni hráči na hřišti mít také během prodloužení. Během penalt i penaltových 

rozstřelů musí mít všichni hráči klapky nehledě na to, jsou-li na hřišti nebo ne. Nedodržení 

znamená pro dané družstvo penaltu, pod označením Klapky. 

6.4 Všichni hráči, podílející se na hře, musí mít oči přelepeny přelepkami nebo jinou odpovídající 

náhradou pod dohledem rozhodčích nebo technického delegáta IBSA nebo osobou označenou 

pro jednotlivý tým, pověřenou rozhodčím nebo technickým delegátem IBSA. U oficiálních turnajů 

IBSA musí organizační tým turnaje zveřejnit typ a značku přelepek šedesát (60) dní před 

turnajem, aby se všichni účastníci mohli se schváleným typem seznámit. V případě, že některý 

hráč potřebuje ze zdravotních důvodů jiný typ přelepek, oznámí to vedení týmu technickému 

delegátovi IBSA nejméně dva (2) týdny před zahájením turnaje. V případě, že jsou tyto výjimky 

schváleny, zaplatí tým dodatečné náklady na pořízení extra přelepek. 

6.5 Jestliže je rozhodčí požádán hráčem o kontrolu či výměnu klapek, nesmí to trvat déle než 

lékařský čas (45 sekund), za porušení je penalta za zdržování hry. Měření času 45 sekund 

zajišťuje 10-ti vteřinový časoměřič, který právě neměří čas střely. 

6.6 Jestliže organizační tým turnaje připraví klapky pro všechny hráče, musí být tyto schváleny 

technickým delegátem IBSA a nošeny všemi hráči. Použití jiných klapek bez předchozího 



IBSA Goalball Pravidla 2018-21 (oficiální verze ČSZPS) 
v. 1.1 Datum 1.1.2018 8 

písemného souhlasu technického delegáta IBSA není možné, hráč nebude vpuštěn na hřiště, 

ev.bude  vyřazen ze hry (může být vystřídán) 

6.7 Hráči nesmí na hřišti používat jakékoli sluchové pomůcky. Nedodržení znamená pro dané 

družstvo penaltu za nesportovní chování, hráč bude vyřazen ze hry (může být vystřídán). 

7. Kategorie hráčů a klasifikace 

7.1 Soutěž je rozdělena na dvě kategorie, muži a ženy. 

7.2 Pro mezinárodní zápasy všichni hráči musí splňovat zrakovou klasifikaci  B1, B2  nebo B3. 

8. Složení týmu 

8.1 Na začátku zápasu se tým skládá ze tří hráčů a maximálně třech střídajících. Pokud některý 

z týmů není schopen nastoupit do hry s alespoň třemi hráči, zápas je ukončen kontumací. 

8.2 Každý tým smí mít maximálně tři doprovody na lavičku během hry. Celkový počet povolených 

osob na lavičku je devět včetně třech startujících hráčů. Porušení tohoto pravidla bude potrestáno 

penaltou za zdržování hry. 

8.3 Rozhodčí musí být při losování písemně seznámeni s tím, zda budou na lavičce hráči, kteří se 

neúčastní hry. Takový hráč musí mít na sobě speciální vestu/triko připravené organizátory 

turnaje, jinak nebude na lavičku vpuštěn. Při porušení pravidla bude hráč vykázán z lavičky. 

9. Rozhodčí 

9.1 Každá hra má dva hlavní rozhodčí, čtyři brankové rozhodčí, jednoho zapisovatele, časoměřiče a 

dva časoměřiče deseti vteřin. Na oficiálních turnajích IBSA budou k dispozici také náhradní 

časoměřiči 

9.2 Povinnosti rozhodčích můžete nalézt v IBSA Goalball ITO manuálu. 

 

ČÁST B -  PŘED HROU 

10. Losování 

10.1 Zástupce týmu musí být včas na místě určeném k losování. Pokud tak neučiní, přichází o 

možnost výběru hodu, míče a strany. Pokud se ani jeden z týmů nezúčastní losování, první 

v rozpisu (tým A) začne na levé straně od stolku s míčem.  

10.2 Před zahájením hry musí zástupce týmu provést kontrolu správně zapsané sestavy, napsaných 

jmen, čísel hráčů, stejně tak jako o seznam trenérů a asistentů, kteří budou na lavičce během hry. 

Pokud tato nominační listina/soupiska nebude odsouhlasena či změněna, bude sestava z minulé 

hry. Pokud není dodána žádná sestava, použijí se údaje z přihlášky na turnaj. 

10.3 Pro každou hru, která musí skončit výhrou jednoho týmu, musí zástupce týmu vyplnit soupisku 

nominace hráčů pro penaltový rozstřel. Ta musí být rozhodčím odevzdána před zahájením 

penaltového rozstřelu. 

10.4 Losování provádí rozhodčí zápasu, u oficiálních turnajů pak rozhodčí jmenovaný technickým 

delegátem. 

10.5 Vítěz losování má možnost volby prvního hodu nebo bránění prvního hodu, nebo si smí vybrat, na 

jaké straně chce začít hrát. Zbývající možnosti budou vybrány druhým týmem. 
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10.6 Na konci každého poločasu si týmy vymění strany. První hod v druhém poločase má tým, který na 

začátku hry bránil. 

10.7 Vstoupit do hry může pouze hráč, napsaný na soupisce. Při začátku zápasu musí být všichni 

členové týmu, kteří jsou na soupisce pro danou hru, na hřišti nebo na lavičce. V případě, že počet 

členů týmu bude menší, bude nařízena penalta za zdržování hry. 

11. Rozcvičení 

11.1 Hráčům je povoleno se rozcvičit na tom konci hřiště, který budou bránit. Tým nesmí házet míč 

směrem k polovině hřiště druhého týmu. 

11.2 Jestliže během rozcvičky tým hodí míč na polovinu druhého týmu, bude upozorněni rozhodčím a 

pokud se to bude opakovat, proti týmu bude nařízena penalta za nesportovní chování. Každá 

další střela směrem k soupeři bude potrestána penaltou, případně vyloučením hráče či člena 

týmu ze hřiště. 

12. Délka hry 

12.1 Celková doba hry je 24 minut, rozdělena na dva poločasy po dvanácti minutách. 

12.2 Mezi koncem jedné hry a začátkem druhé hry musí být minimálně 5 minut přestávka. Na 

paralympijských hrách a mistrovství světa bude tato přestávka trvat 15 minut. 

12.3 Pět minut před startem hry zazní zvukové znamení. Druhé zvukové znamení zazní 90 sekund 

před zahájením hry. 

12.4 Hráči, kteří, nastoupí do poločasu, musí být připraveni ke kontrole očních přelepek a klapek 

rozhodčími, postaveni čelem k vlastní bráně 90 sekund před startem poločasu. Nedodržení tohoto 

postupu bude potrestáno osobní nebo týmovou penaltou za zdržování hry. 

12.5 Přestávka v poločase trvá 3 minuty. 

12.6 Všichni týmy a hráči by měli být připraveni, když stolek rozhodčího volá ”čas”nebo zazní zvukový 

signál, za nedoržení bude udělena týmová nebo osobní penalta za zdržování hry. 

12.7 Poločas je ukončen  po uplynutí daného času. 

 

ČÁST C – BĚHEM HRY 

13. Herní protokol 

13.1 Rozhodčí zahajuje hru tím, že požádá publikum o ticho, vypnutí mobilních telefonů a připomene 

pravidlo ticha, pokud je míč ve hře. Rozhodčí prohlásí „klid prosím“, potom „střed“ (centr) a hodí 

míč týmu, který má možnost první střely a hráči, který je nejblíže středové pozici. Rozhodčí poté 

třikrát pískne do píšťalky a zakřičí ”hra“. 

13.2 Hlavní časomíra celkového času se spustí při ohlášení „hra“. 

13.3 Poločas rozhodčí oznámí písknutím a zvoláním ”poločas” nebo ”hra” nebo prodloužení” nebo 

”penalty”. To je signál, že je poločas ukončen a hráči se mohou dotýkat svých klapek, aniž by 

nastala penaltová situace, za kterou by mohli být potrestáni ještě před koncem poločasu. Během 

penaltového rozstřelu a mezi částmi rozstřelu se hráči klapek dotýkat nesmí  

13.4 Hlavní časomíra se zastavuje, jakmile rozhodčí pískne a může začít při ohlášení „hra“, pokud se 

nejedná o penaltovou situaci. Během penaltové situace časomíra neběží. 
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13.5 Kdykoliv je třeba míč vrátit zpět do hřiště, hodí ho rozhodčí nebo brankový rozhodčí na linii 1,5m 

před brankou na té straně hřiště, na které byl míč naposledy. Rozhodčí ohlásí „klid prosím“, 

pískne a ohlásí „hra“. Časomíra i měření deseti sekund začíná běžet při ohlášení „hra“. V případě, 

kdy míč přejde přes středovou čáru nebo po vstřelení gólu zůstává míč v držení týmu. 

13.6 Jestliže půjde střela za postranní čáru, rozhodčí pískne, hlásí „aut“, zastaví se časomíra a měření 

deseti sekund se vynuluje. Rozhodčí nebo brankový rozhodčí vrátí míč na linii 1,5m před brankou 

na té straně hřiště, na které byl míč naposledy. Rozhodčí ohlásí „klid prosím“, pískne a ohlásí 

„hra“. Časomíra i měření deseti sekund začíná běžet při ohlášení „hra“. 

13.7 Když je míč blokován hráči, a dostane se mimo hráčskou oblast, rozhodčí zahlásí „blok-aut“. 

zastaví se časomíra a měření deseti sekund. Rozhodčí nebo brankový rozhodčí vrátí míč na linii 

1,5m před brankou na té straně hřiště, na které byl míč naposledy. Rozhodčí ohlásí „klid prosím“, 

pískne a ohlásí „hra“. Časomíra i pokračování měření deseti sekund začíná běžet při ohlášení 

„hra“. 

13.8 Když se hlavní časomíra stopne a míč je vracen rozhodčím nebo brankovým rozhodčím na 1,5m 

linii od branky, rozhodčí ohlásí „klid prosím“, pískne do píšťalky a zvolá „hra“ a to i když si žádný 

hráč nevezme míč. 

13.9 Žádné přídavné orientační pomůcky nejsou povoleny na hrací ploše. Nedodržení znamená 

osobní nebo týmovou penaltu – zdržování hry. 

13.10 Po udělení penaltového trestu, mohou být hráči orientování rozhodčím nebo brankovým 

rozhodčím. Pokud bude nutné hráče nasměrovat rozhodčím v jiné době, bude bráno jako 

zdržování hry a proti týmu je nařízena osobní penalta za zdržování hry 

13.11 Když se míč po střele dostane do obranného pásma a nikdo z bránících se ho nedotkne, míč je 

považován za „mrtvý míč“. Rozhodčí zapíská píšťalkou a oznámí „mrtvý míč“. Rozhodčí dá míč 

bránícímu družstvo podle pravidla 13.5. „Mrtvý míč“ bude také ohlášen, pokud se míč dotkne 

branky/břevna branky a spadne zpět do hřiště bez dotyku bránícího družstva nebo přijde do 

neutrální zóny. Aby mohl rozhodčí písknout a oznámit „Mrtvý míč“ musí se míč úplně zastavit. 

13.12 Pokud člen týmu potřebuje z jakéhokoli důvodu opustit hřiště (např. lékařská péče, úprava 

vybavení), může tak učinit pouze během oficiálního přerušení hry se souhlasem rozhodčího. Do 

hry se nemůže se vrátit, dokud neskončí poločas. Porošení pravidla bude potrestáno penaltou za 

zdržování hry 

13.13 O přerušní hry z důvodu osušení podlahy rozhoduje pouze rozhodčí, pokud shledá otření 

potřebným z bezpečnostních důvodů. Jinak může být podlaha setřena během přerušení hry. 

14. Vstřelení branky 

14.1 Kdykoliv je míč ve hře a překročí brankovou čárou, je počítán gól. ( viz. Dodatek 1) Rozhodčí 

oznámí gól dvojím písknutím do píšťalky a časomíra zastavuje čas již při prvním písknutím od 

rozhodčího. Gól se nepočítá, pokud míč překročí brankovou čáru po vhození míče rozhodčím. 

14.2 Jestliže bránícímu hráči spadnou nebo se nějak pohnout klapky při nárazu míče, má povoleno 

pokračovat ve hře, dokud nebude míč pod kontrolou, neopustí hřiště, nebo nepadne gól. 

14.3 Tým, který bude mít na konci největší počet vstřelených gólů, vyhrává. 

14.4 Zápas okamžitě končí, pokud některý tým získá náskok 10-ti gólů. 
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15. Oddechový čas 

15.1 Každý tým má povoleno si vzít 4 oddechové časy trvající 45 sekund kdykoliv během hry, avšak 

nejméně jeden si musí vzít během prvního poločasu, jinak bude 1 oddechový čas ztracen. Pokud 

jeden z týmů zahlásí „Oddechový čas“ platí pro oba týmy. 

15.2 Každý tým má povolen jeden oddechový čas během prodloužení. Oddechové časy, které týmy 

nevyužijí během řádného hracího času, propadají. 

15.3 Tým, který chce požádat o oddechový čas, musí mít míč pod kontrolou. O oddechový čas lze 

požádat také během přerušení hry rozhodčím. 

15.4  Oddechový čas může být naznačen rozhodčímu jakýmkoliv členem týmu ručním signálem 

(viz.Článek E) a nebo ohlášením „Oddechový čas“. Zatímco signál rukou lze použít ještě před 

přijetím míče, ohlášení může být provedeno pouze, pokud má tým míč pod kontrolou. Porušení 

tohoto pravidla bude trestáno penaltou za nedovolené koučování. 

15.5 Oddechový čas začíná, když rozhodčí oznámí „oddechový čas“ pro žádající tým podle jména. 

Každý člen týmu z prostoru lavičky má povoleno vstoupit na hřiště. 

15.6 Časoměřiči deseti vteřin, stopují čas trvající 45 sekund z toho 15 vteřin před koncem dávají 

zvukový signál a ten opakují, když oddechový čas skončil. V okamžiku, kdy oddechový čas končí, 

všichni členové týmu z lavičky musí být zpět v prostoru lavičky. Porušení tohoto pravidla bude 

trestáno penaltou za zdržování hry. 

15.7 Když časoměřiči deseti vteřin ohlásí signálem 15 vteřin, rozhodčí musí ohlásí „15 vteřin“. 

15.8 Střídání může být ohlášeno před koncem oddechového času týmem, který si oddechový řas 

vyžádal. Tým může ohlásit střídání před koncem oddechového času, s tím, že bude započítáno 

jak střídání, tak oddechový čas a bude provedeno ještě před koncem oddechové času. Když tým 

zažádá o střídání po konci oddechového času, bude nařízena penalta – Zdržování hry. 

15.9 Mezi oddechovým časem a dalším oddechovým časem nebo střídáním musí být alespoň jeden 

hod. 

15.10 Pokud si tým vezme více než 4×oddechové časy během obou poločasů nebo více než 3× 

oddechový čas během druhého poločasu nebo více než jeden oddechový čas během 

prodloužení, bude žádost zamítnuta a nařízena týmová penalta za zdržování hry. 

15.11 Jakmile rozhodčí ohlásí „ticho prosím“ všichni přítomni z lavičkového prostoru musí být ticho. 

Nedodržení bude potrestáno nařízením týmové penalty za nelegální koučování. 

15.12 Kterýkoli z týmů si může vyžádat oddechový čas před zahájením kteréhokoli poločasu. 

Oddechový čas je započítán. 

16.  Čas rozhodčího 

16.1 Rozhodčí může kdykoliv zahlásit „čas rozhodčího“. 

16.2 Jestliže rozhodčí zapíská čas rozhodčího v souvislosti s akcí týmu, který drží míč, musí jej dát 

brankovému rozhodčímu. Na konci času rozhodčího, brankový rozhodčí položí míč na 1,5m 

vzdálenou linii před brankou. (jako pravidlo 13.5). 

16.3 Čas rozhodčího nemá stanoven časový limit. 

16.4 Během času rozhodčího mohou členové z lavičkového prostoru koučovat hráče, dokud rozhodčí 

neohlásí “Klid prosím“. Pokud tak členové týmu neučiní, je nařízena penalta za nedovolené 

koučování (viz. Pravidlo 15.11.) 



IBSA Goalball Pravidla 2018-21 (oficiální verze ČSZPS) 
v. 1.1 Datum 1.1.2018 12 

17. Lékařský čas – ošetření hráče 

17.1 Lékařský čas může trvat nejvíce 45 sekund. Ve chvíli, kdy se hráč zraní nebo vzniknou zdravotní 

komplikace, rozhodčí zahlásí „lékařský čas“ nebo „čas na ošetření“. Na závěr 45 sekund, 

rozhodčí konzultuje a určuje, jestli je hráč schopen pokračovat ve hře. 

17.2 Těchto 45 sekund zdravotního času měří časoměřič deseti vteřin, který zrovna neměří deset 

vteřin týmu, držícímu míč. 

17.3 Zvukový signál ohlašuje zbývajících 15 sekund a vypršení zdravotního času. 

17.4 Když rozhodčí určí na konci zdravotního času, že hráč není schopen pokračovat ve hře, musí být 

vystřídán s tím, že do hry se může později vrátit. Vyřazení hráče rozhodčím není započteno jako 

střídání, případný návrat může trenér provést prostřednictvím řádného střídání. 

17.5 Pouze jedna osoba z lavičkového sektoru může vstoupit na hřiště během času na ošetření. Tato 

osoba musí opustit hrací plochu do konce lékařského času. Připomínkou mu bude zvukový signál 

15 sekund před koncem zdravotního času. Jestliže na hřiště vstoupí více než jedna osoba nebo 

se nestihne na lavičku vrátit do konce zdravotního času, je nařízena penalta za zdržování hry. 

Jestliže na hrací plochu vstoupí více než jedna osoba, je okamžitě nařízena penalta a čas na 

ošetření je okamžitě ukončen. Hráč je povinně vystřídán ještě před penaltou a nemůže být 

týmem, kterému penaltový hod náleží, vybrán jako bránící hráč. 

18. Zranění – pravidlo krve 

18.1 Když hráč utrpí zranění s krvácením, je rozhodčím vyhlášen čas na ošetření. Hráč opustí hřiště a 

nemůže se vrátit zpět na hřiště, dokud krvácení není zastaveno, rána je ošetřena a krytá, pokud 

je třeba, vymění se dres hráče. V případě, že krvácení není zastaveno, rána není ošetřena a 

kryta, případně není vyměněn dres ve zdravotním čase (45 sekund) je hráč vystřídán. 

18.2 Když je zraněný hráč nahrazen pro tyto důvody, nový hráč bude považován jako „zdravotní 

náhrada“. Hráč se může vrátit do hřiště při běžném střídání a to pouze v případě, že rozhodčí 

uzná splnění pravidel 18.1 

18.3 Před obnovením hry musí být všechny plochy potřísněné krví vyčištěny.  

18.4 V případě, že hráč nemá žádný další dres se stejným číslem, hráči je povoleno použít dres s 

jiným číslem, které není použito žádným hráčem týmu. Změnu je nutné oznámit a nechat schválit 

rozhodčím. 

19. Střídání týmu 

19.1 Každému týmu jsou povoleny 4 střídání během hry. Alespoň jedno střídání musí proběhnout 

během první poloviny hry nebo tým tuto možnost střídání ztrácí. 

19.2 Každému týmu je povoleno jedno střídání během nastavovaného času. Všechna střídání, která 

nejsou využita během řádného hracího času propadají.  

19.3 Stejný hráč může být vystřídán více než jednou. 

19.4 Tým, který má míč v držení, může požádat o střídání. Oba týmy jinak mohou požádat o střídání 

ve chvíli, kdy je herní čas zastaven. 

19.5 S střídání může být naznačeno rozhodčímu jakýmkoliv členem týmu ručním signálem (viz.Článek 

E) a nebo ohlášením „Oddechový čas“. Zatímco signál rukou lze použít ještě před přijetím míče, 

ohlášení může být provedeno pouze pokud má tým míč pod kontrolou. Porušení tohoto pravidla 

bude trestáno penaltou za nedovolené koučování. 
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19.6 Tým, který požádal o střídání, může střídat ve chvíli, kdy rozhodčí oznámí jméno tohoto týmu, 

19.7 Jakmile je střídání vyhlášeno rozhodčím, tým, který o střídání požádal, ukazuje tabulku s číslem 

hráče, který opouští hřiště a následně s číslem hráče, který na hřiště přichází. Porušení tohoto 

pravidla bude trestáno penaltou za zdržování hry. 

19.8 Pokud jsou na turnaji vyžadovány přelepky, náhradní hráč, který je poslán do hry, musí mít již 

přelepené oči a být připraven na kontrolu očí rozhodčím. Zdržení, ať už trenérem nebo samotným 

hráčem je trestáno penaltou – zdržování hry. 

19.9 Před vyhlášením konce času na střídání může být požádáno o oddechový čas. Když tým, který 

požádal o střídání požádá i o oddechový čas před koncem střídání, pro tým bude započteno 

obojí, jak střídání, tak oddechový čas. 

19.10 Po dokončení střídání, musí dojít alespoň k jednomu hodu, až poté může stejný tým požádat o 

další střídání nebo oddechový čas. Střídání je považováno za dokončené v okamžiku, kdy 

střídající hráč vstoupí na herní plochu. Zdržení či porušení pravidla je trestáno penaltou – 

zdržování hry. 

19.11 Jakmile rozhodčí oznámí jméno a číslo hráče, který bude vystřídán, je hráči pak dovoleno sundat 

si jeho oční přelepení a klapky a odchází na lavičku. Brankový rozhodčí pomáhá odchozímu hráči 

z hřiště a pak přivádí nově příchozího hráče k brance blíže k lavičce. V případě, že si hráč sundá 

oční klapky dříve, než je rozhodčím vyhlášeno jméno a číslo, jje nařízena penalta za nedovolenou 

úpravu klapek. 

19.12 Během penalty je povoleno střídání pouze pro hráče, který nezapříčinil penaltu. 

19.13 Koučování z lavičky je povoleno během střídání do chvíle, než rozhodčí řekne „Klid prosím“ Když 

tým pokračuje v povzbuzování po oznámení, je nařízena penalta za nedovolené koučování. 

19.14 Střídání během poločasu, mezi řádným hracím časem a prodloužením a v poločase prodloužení 

není počítáno jako jedno z možných třech zbývajících střídání, které tým má. Během poločasu, 

ale musí týmy nahlásit všechna střídání rozhodčímu, který pak tato střídání vyhlásí před 

začátkem hry. V případě, že týmy nepředají tyto informace rozhodčímu během určeného času, 

jsou potrestány penaltou za zdržování hry 

19.15 V případě, že tým požaduje více než 4 střídání během hrací doby nebo více než 3 střídání během 

druhého poločasu nebo více než 1 střídání během prodlužení, žádost bude odmítnuta a bude 

nařízena týmová penalta za zdržování hry. 

20. Střídání ze zdravotních důvodů 

20.1 Střídání ze zdravotních důvodů není počítáno jako jedno ze čtyř možných střídání během hry 

nebo jako střídání během prodloužení. 

20.2 Pokud se dvakrát musí zastavovat hrací čas kvůli opakovanému zranění jednoho hráče, hráč již 

nemůže pokračovat do konce poločasu. Dojde-li ke stejné události u stejného hráče během 

následujícího poločasu, je okamžitě vystřídán ze zdravotních důvodů a nemůže nastoupit do 

konce daného poločasu. 

20.3 Po skončení času určeného pro zdravotní ošetření hráče, rozhodčí určí, zda je hráč schopen 

pokračovat ve hře, v určené době 45 sekund. V případě, že rozhodčí rozhodne, že hráč není 

schopen pokračovat ve hře, hráč musí být nahrazen.  Poraněný hráč se poté může vrátit do hry 

ve chvíli běžného střídání. 

20.4 Tým může komunikovat s hráči na hřišti během střídání až do chvíle, dokud rozhodčí neřekne 

„Klid prosím“ Nedodržení pravidel je trestáno penaltou – nedovolené koučování. 
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ČÁST D - PŘESTUPKY  

Když dojde k porušení pravidel/přestupku, rozhodčí zapíská a jmenuje přestupek. Míč získává protější tým. 

21. Předčasný hod 

21.1 Předčasný hod nastane ve chvíli, kdy hráč hodí míč před tím, než rozhodčí dá příkaz ke hře. 

22. Míč přes 

22.1 Pokud je míč při chytání střely odražen bránícím hráčem a přejde přes polovinu hřiště nebo do 

autu ve středním pásmu, rozhodčí pískne a ohlásí „Míč přes“. Míč je následně předán týmu, který 

střelu nechytal. (viz čl. 13.5). rozhodčí následně ohlásí „Klid prosím“, pískne a ohlásí „Hra“.  

22.2 Když je míč odražen od branky/břevna, přes středovou čáru nebo přes boční čáru v neutrální 

zóně, rozhodčí pískne a ohlásí „Míč přes“. 

22.3 Když se míč dotkne jakéhokoli objektu nad hřištěm, rozhodčí píská a hlásí „Míč přes“. 

22.4 Když hráč přenese míč na polovinu soupeře, rozhodčí píská a hlásí „Míč přes“. 

22.5 Tato pravidla se nevztahují na penalty a penaltový rozstřel. 

 

ČÁST E – OSOBNÍ PENALTY 

Když nastane situace osobní penalty, rozhodčí pískne, oznámí penaltu, číslo hráče a tým. Hráč, který se 

provinilí, penaltu chytá. Pokud u tohoto hráče mezitím dojde ke zdravotnímu vystřídání či zranění, o 

chytajícím hráči rozhoduje soupeř. Hráč musí být vybrán z hráčů na hrací ploše. Pravidla se vztahují na 

všechny trestné hody s tou výjimkou, že penalta nastane pro toho, který ji právě zahrává. Gól v takovém 

případě není započítán a tým nebo hráč je potrestán penaltou dle situace. Pokud dojde k trestné situaci 

v obraně, hod bude opakován, i když nebyl dán gól. Pokud házející hráč dostane míč do vlastní branky, 

nebude se počítat, ale dojde ke ztrátě výhody držení míče. Pokud se tým rozhodne odmítnout trestný hod, 

může za pomoci ručního signálu (viz. článek I) nebo řekne „penalty odmítnuty“. Tým, který odmítne možnost 

trestního střílení bude mít míč při rozehrání. Hrací hodiny jsou během všech trestných bodů zastaveny. 

23. Krátký míč 

23.1 Penalta za krátký míč je nařízena, pokud po střela zůstane míč na hrací ploše a zastaví se před 

obraným písmem soupeře. Hráč, který míč hodil, je penalizován. 

24. Vysoký míč 

24.1 Jakmile je míč rozehrán střílejícím hráčem, musí se dotknout alespoň jednou hřiště před čarou 

„vysoký míč“ (6m) v přední části prostoru rozehrávajícího týmu. Pokud se míč hřiště dotkne až za 

touto čarou, je střílející hráč penalizován. 

25. Dlouhý míč 

25.1 Bez ohledu na pravidlo 24., během hodu se musí míč alespoň jednou dotknout podlahy 

v neutrálním území. Pokud ne, střílející hráč je penalizován. 
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26. Klapky 

26.1 Během hry, kdykoliv hráč začne manipulovat se svými klapkami nebo klapkami jiného hráče bez 

povolení rozhodčího, je penalizován. 

26.2 Hráč, který odchází z hřiště během trestného střílení si stejně tak nesmí dotknout očních klapek 

nebo je penalizován. 

26.3 Střídaný hráč, který opustí hřiště se nesmí dotknout ani si nesmí sundat klapky nebo jejich 

přelepení, dokud rozhodčí neoznámí střídání, jméno týmu a číslo střídaného hráče. 

26.4 Penalta za klapky může být ohlášena kterýmkoli rozhodčím nebo časoměřičem 10-ti sekund. Je-li 

penaltová situace indikována jiným než hlavním rozhodčím, může být časomírou hra přerušena 

zvukovým znamením. Rozhodčí u stolku upřesní situaci a hlavní rozhodčí následně nařizuje 

penaltu. 

27. Nedovolená obrana 

27.1 Při prvním kontaktu bránícího hráče s míčem, musí mít hráč některou část svého těla dotýkající 

se podlahy v týmovém pásmu. (orientační nebo obranné pásmo). 

27.2 Když dojde k nedovolené obraně, rozhodčí nechají dokončit akci. Pokud střela skončí gólem, není 

nařízena penalta. V případě vyražení nebo chycení míče je proti hráči nařízena penalta. 

28. Osobní zdržování hry. 

28.1 Hráč musí být připraven ke hře při startu každého poločasu a na pokyn rozhodčího. 

28.2 Hráči na hřišti nesmí být naváděni či orientováni kýmkoli jiným, než členem svého týmu. Pouze po 

penaltách jim může pomoci rozhodčí nebo brankový rozhodčí. (jako v pravidle 13.11). 

28.3 Pokud hráč udělá jakoukoli akci, která podle názoru rozhodčího zdržuje hru, je penalizován za 

zdržování hry. 

29. Nesportovní chování hráče 

29.1 Jestliže rozhodčí uzná, že se hráč chová nesportovně, hráč je penalizován za nesportovní 

chování. Po penaltě za nesportovní chování může následovat vyloučení hráče ze hry. Pokud je 

hráč vyloučen, je automaticky vyloučen z následujícího zápasu týmu na turnaji. Případné další 

nesportovní chování hráče může být potrestáno vykázáním hráče z haly. 

29.2 Vyloučení hráče musí rozhodčí oznámit technickému delegátovi turnaje. Ten spolu s komisí pro 

protesty neprodleně rozhodne, zda bude hráč vyloučen z celého turnaje. Pro oficiální turnaje platí, 

že incident a rozhodnutí komise pro protesty musí být reportovány technickým delegátem 

subvýboru IBSA Goalballu. Pokud komise pro protesty nebude schopná rozhodnout ihned, 

dotčený hráč nebude moci pokračovat v soutěži až do rozhodnutí komise. 

29.3 Vyřazený hráč může být vystřídán, střídání se týmu odečítá z celkového počtu možných střídání. 

29.4 Jakýkoli úmyslný fyzický kontakt s rozhodčím, zapříčiněný hráčem nebo členem týmu na lavičce, 

bude ihned trestán vykázáním osoby ze hřiště. Akt je navíc potrestán penaltou. Chytajícího hráče 

určuje tým soupeře z hráčů, zbývajících na ploše. Pokud k incidentu dojde před zahájením 

zápasu, chytající hráč může být určen z celé soupisky. 

29.5 Míč musí mít plně kulový tvar ihned po opuštění rukou hráče, jinak je nařízena penalta za 

nesportovní chování. 
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29.6 Žádná látka nesmí být použita jako pomůcka k vylepšení vlastností podlahy či míče. Použití 

adhezivních či antiadhezivních pomůcek nebo jiné další látky, které snižují nebo zvyšují přilnavost 

povrchu míče a rukou hráče je striktně zakázáno. Takové jednání bude trestáno jako nesportovní 

chování. 

29.7 Kdykoliv hráč úmyslně navlhčí povrch míče, bude trestán za nesportovní chování. 

29.8 . Jakékoliv úmyslné kopnutí do míče nohou ve stoje bude trestáno penaltou za nesportovní 

chování. 

29.9 Jakékoli úmyslné vyhození míče ze hřiště může být potrestáno penaltou, pokud rozhodčí posoudí, 

že vyhozený míč mohl kohokoli ohrozit. 

29.10 Hráč nesmí nijak úmyslně manipulovat s přelepkami. Pokud tak učiní, bude potrestán penaltou za 

nesportovní chování a vyloučen z další hry. Vyřazený hráč může být vystřídán, střídání se týmu 

odečítá z celkového počtu možných střídání. 

30. Hluk 

30.1 Jakýkoli hluk, způsobený hráčem během házení nebo po puštění míče až do kontaktu míče 

s bránícím týmem bude penalizováno. 

30.2 Za hluk jsou považovány mimo jiné zvířecí zvuky, dupání, tlučení do podlahy, tleskání, pískání, 

zpěv, hlasitá konverzace nebo křik. 

 

ČÁST F – TÝMOVÉ PENALTY 

V případě týmové penalty, rozhodčí pískne, oznámí „penalta proti týmu“, důvod a tým. Tým, který dostal 

možnost provést penaltový hod, vybere hráče z pole, který bude penaltu chytat. Pokud k incidentu dojde před 

zahájením zápasu, chytající hráč může být určen z celé soupisky. Pravidla se vztahují na všechny trestné 

hody s tou výjimkou, že penalta nastane pro toho, který ji právě zahrává. V takovém případě nemůže být 

případný gól započítán. Pokud dojde k penaltové situaci na straně chytajícího, hod se opakuje, pokud nebyl 

vstřelen gól. Pokud házející hráč dostane míč do vlastní branky, nebude se gól počítat, ale dojde ke ztrátě 

míče. Pokud se tým rozhodne odmítnout trestný hod, může za pomoci ručního signálu (viz. článek I) nebo 

řekne „penalty odmítnuty“. Tým, který odmítne možnost trestního střílení, bude mít míč při rozehrání.  

31. Deset sekund 

31.1 Házející tým má deset sekund od prvního kontaktu s míčem na to, aby míč přešel přes střed 

hřiště nebo přes autovou čáru. 

31.2 Pokud je po kontaktu bránícího hráče s míčem zahájen oddechový čas, střídání nebo blok aut a 

tým má míč pod kontrolou, je po písknutí rozhodčího odpočet deseti sekund zastaven, dokud 

rozhodčí znovu nepískne a neohlásí “hra“. Poté tým musí dostat míč za středovou linii do 

zbývajícího času deseti sekund. 

31.3 Jestliže bránící hráč vyrazí míč do „blok autu“, odpočet deseti sekund se zastaví a bude spuštěn 

při písknutí a oznámení „hra“. 

31.4 Deset sekund je resetováno při „čase rozhodčího“. 

31.5 Deset sekund je resetováno po vstřelení branky. 

31.6 Deset sekund je resetováno vždy na konci poločasu. 

31.7 Deset sekund je resetováno při penaltové situaci. 
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31.8 Deset sekund se začíná měřit prvním dotekem bránícího hráče bez ohledu na to, zda je míč pod 

kontrolou. 

31.9 Časoměřiči 10 sekund upozorní rozhodčí, pokud stopky dosáhnou 10 sekund a míč je stále 

v držení týmu nebo nepřekročil polovinu hřiště či autovou čáru. 

32. Týmové zdržování hry 

32.1 Tým musí být připraven na start hry na začátku poločasu na pokyn rozhodčího. 

32.2 Za zdržování je považována jakákoliv akce týmu, která zabraňuje pokračování hry. 

32.3 Zapisovatel musí být informován a jakémkoli střídání během přestávky v poločase nebo mezi 

řádným hracím časem a nastavením. 

32.4 Tým nemůže žádat o více než 4 oddechové v regulárním čase, o více než 3 oddechové časy 

během druhého poločasu nebo o více než jeden oddechový čas během prodloužení. 

32.5 Tým nemůže žádat o více než 4 střídání v regulárním čase, o více než tři střídání během druhého 

poločasu a o více než jedno střídání během prodloužení. 

32.6 Střídající hráč musí být připraven ke kontrole přelepek a klapek, když se oznámí střídání. Kouč 

musí být připraven označit číslo přicházejícího a odcházejícího hráče. 

33. Týmové nesportovní chování 

33.1 Za týmové nesportovní chování je považováno jakékoli porušení protokolu rozcvičky (viz pravidlo 

11.2) 

33.2 Všichni členové týmu i jeho delegace se musí chovat sportovně. 

33.3 Nesportovní chování může mít za následek vyloučení ze hry, nebo z haly nebo také vyloučení 

z turnaje, pokud rozhodčí uzná, že vyloučení je oprávněné. Rozhodčí musí předat informaci o 

vyloučení Technickému delegátovi k dalšímu posouzení. Delegát posoudí, zda tým bude  

vyloučen z dalších zápasů turnaje. Dále musí Technický delegát poslat sepsanou informaci o 

trestu subvýboru IBSA Goalballu. 

34. Nedovolené koučování 

34.1 Nedovolené koučování může být ohlášeno kterýmkoli rozhodčím nebo časoměřičem deseti 

sekund. Je-li penaltová situace indikována jiným než hlavním rozhodčím, může být časomírou hra 

přerušena zvukovým znamením. Rozhodčí u stolku upřesní situaci a hlavní rozhodčí následně 

nařizuje penaltu. 

34.2 Členové týmu, kteří jsou v sestavě na lavičce, mohou komunikovat s hráči na hřišti pouze během 

oficiální přestávky ve hře (po zapískání) a to pouze do té doby, než rozhodčí řekne: „Klid prosím!“. 

Pokud tým i poté dále komunikuje s hráči je tým penalizován. 

34.3 Trenér ani hráči z lavičky nemohou komunikovat s hráči na hřišti během penaltového rozstřelu. 

34.4 Dojde-li podruhé k nedovolenému koučování stejnou osobou během stejné hry, je tato osoba 

vykázána ze hřiště a tým penalizován.  

34.5 E-coaching, tj. použití jakýchkoli elektronických zařízení k signalizaci je povoleno z divácké zóny 

směrem k lavičce. Hráči nesmí použít jakákoli sluchadla či naslouchadla (viz pravidlo 6.7). Pokud 

zařízení, použité pro E-coaching, vydává jakékoli zvuky, rušící hru, je tým potrestán penaltou. 

Případná část zařízení, použitá na lavičce je následně vypnuta a do konce zápasu odložena na 

stolek zapisovatele. 
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35. Hluk 

35.1 Jakýkoli hluk, způsobený hráčem či členem týmu na lavičce během házení nebo po puštění míče 

až do kontaktu míče s bránícím týmem bude penalizováno. 

35.2 Za hluk jsou považovány mimo jiné zvířecí zvuky, dupání, tlučení do podlahy, tleskání, pískání, 

zpěv, hlasitá konverzace nebo křik. 

 

ČÁST G – KONEC HRY 

36. Prodloužení 

36.1 V případě shodného výsledku pro oba týmy na konci hracího času, týmy budou hrát další dva 

poločasy v délce 3 minut. 

36.2 Před zahájením prodloužení probíhá tříminutová přestávka. V této přestávce proběhne losování, 

který z týmů začne hru, příp. získá stranu. 

36.3 Tým, který jako první dá soupeřovi gól, vítězí. 

36.4 Pokud je třeba odehrát druhý poločas prodloužení, předchází mu tříminutová (3) přestávka, 

během které si týmy vymění strany. 

37. Penaltový rozstřel 

37.1 Pokud je skóre stále nerozhodné i po skončení prodloužení, penalty rozhodnou o vítězi. Pravidla 

hry platí pro všechny penalty. 

37.2 V případě, že zápas musí mít vítěze, kouč dostane během losování formulář pro zapsání sestavy 

pro penaltový rozstřel. Tato soupiska musí obsahovat všechny hráče, kteří jsou uvedeni 

v sestavě. 

37.3 Počet penalt bude stanovat podle minimálního počtu hráčů uvedených na jednom ze seznamů 

37.4 Před začátkem penaltového rozstřelu dochází k losování, který tým bude začínat. Na tomto 

losování kouč odevzdá vyplněnou soupisku sestavy, který dostal během losu před začátkem 

zápasu. Hráči nastoupí ke střílení a chytání penalt v pořadí, určeném soupiskou. 

37.5 Všichni hráči si musí ponechat oční klapky na očích a zůstat na lavičce, dokud nejsou rozhodčím 

uvedeni na hrací plochu. Klapky si všichni hráči musí ponechat nasazené až do ukončení 

penaltového rozstřelu. 

37.6 První hráč ze seznamu z každého týmu bude za pomocí rozhodčího doveden na hřiště na pozici 

centra v orientačním pásmu, každý hráč, bude mít jeden hod. Rozhodčí vždy uvede jméno hráče, 

tým, za který hraje, číslo hráče a určí, který hráč začne. 

37.7 Hráči, kteří byli během rozstřelu zraněni a jsou nezpůsobilí ke hře, budou ze seznamu odstraněni. 

Ostatní hráči z týmu se posunou na soupisce nahoru. Ze soupisky týmu soupeře je odstraněn 

hráč z konce soupisky.  

37.8 Tým, který vyhrál losování, si vybere, zda bude házet či bránit první dvojici hodů. V druhém páru 

hodů se pořadí obrací. Stejně tak se bude pokračovat, dokud se nerozhodne o vítězi. 

37.9 Nastane-li během střely penaltová situace, hod je započten, ale případný gól není uznán. Penalta 

není nařízena. Pokud dojde k penaltové situaci na straně chytajícího, hod se opakuje, pokud 

nebyl vstřelen gól. 
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37.10 Sekvence penalt se opakuje, dokud neodstřílí a neodchytají všichni hráči na soupisce. Vítězem se 

stává ten, který vede o více gólů, než je zbývající počet možných střel. 

37.11 Vítězem rozstřelu se stává tým, který nastřílí větší počet gólů. 

38. „Náhlá smrt“ (extra penalty) 

38.1 Pokud ani po penaltách není rozhodnuto o vítězi, přejde se k „náhlé smrti“, která rozhodne o 

vítězi. Pravidla platí pro všechny penalty rozstřelu „Náhlá smrt“. 

38.2 Hráči, kteří se účastnili penalt, se též zúčastní rozstřelu „náhlé smrti“ v pořadí dle soupisky. 

38.3 O prvním hodu či obraně rozhodne losování před začátkem „náhle smrti“. 

38.4 První hráč ze seznamu z každého týmu bude za pomocí rozhodčího doveden na hřiště na pozici 

centra v orientačním pásmu, každý hráč, bude mít jeden hod. Rozhodčí vždy uvede jméno hráče, 

tým, za který hraje, číslo hráče a určí, který hráč začne. 

38.5 Tým, který vyhrál losování, si vybere, zda bude házet či bránit první dvojici hodů. V druhém páru 

hodů se pořadí obrací. Stejně tak se bude pokračovat, dokud se nerozhodne o vítězi. 

38.6 Sekvence penalt se opakuje, dokud není znám vítěz. Vítězem se stává tým, který jako první 

vyhraje pár penalt.  

38.7 Hráči, kteří byli během rozstřelu zraněni a jsou nezpůsobilí ke hře, budou ze seznamu odstraněni. 

Ostatní hráči z týmu se posunou na soupisce nahoru. Ze soupisky týmu soupeře je odstraněn 

hráč z konce soupisky.  

38.8 Bude-li potrestán právě házející hráč, hod je platný, ale není započítán. Bude-li potrestán tým, 

který brání, hod se bude opakovat, pokud střela nebyla gólová. 

39. Podpisy výsledkové listiny a protestní postupy 

39.1 Ihned po zápase trenér každého týmu, rozhodčí a zapisovatel podepíšou zápis o utkání. Pokud 

trenér nepodepíše zápis o utkání po skončení hry, nemůže poté podat protest na výsledek této 

hry. 

39.2 Trenéři jsou povinni uvést, zda budou proti výsledkům hry protestovat. Jakýkoli protest musí být 

předložen písemně řediteli turnaji nebo jeho zástupci do 30 minut po skončení hry a musí být 

zaplacen poplatek za vyřízení protestu. O výši poplatku rozhoduje organizační výbor, minimální 

výše je 100 Eur. Tento protest se vyplňuje na speciální formulář.  

39.3 Pro oficiální turnaje IBSA platí, že protest musí být podán na formuláři IBSA, napsán v angličtině 

a musí obsahovat výčet pravidel a situací, kterých se týká. Hrací místo a jmenování rozhodčích 

nemůže být protestováno.  

39.4 Technický delegát, ředitel turnaje nebo výbor bude informovat protestujícího o místě a čase, kdy 

bude protest projednán. Všichni zúčastnění dostanou krátký čas, aby mohli argumentovat, že je 

jejich protest relevantní. Jakékoliv informace, které podporují protest musí být zapsány 

v podaném protestním formuláři. Videa nebo jiné záznamy mohou být akceptovány pouze 

v případě, že jsou pořízeny technikou organizačního výboru. 

39.5 Komise přezkoumá daný protest a její rozhodnutí je konečné. Oba týmy musejí být komisí 

informováni o rozhodnutí písemně do 30 minut od ukončení projednání. Všechny části protestu 

musejí být vyřešeny Rozhodnutí musí zahrnovat všechny důvody rozhodnutí komise. Výsledky 

zápasu, po kterém byl podán protest, budou potvrzeny až po vyřešení protestu. 
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39.6 Pokud rozhodnutí komise uzná protest za oprávněný, poplatek za protest se vrátí protestujícímu. 

Pokud protest nebude přijatý, záloha bude vyplacena IBSA nebo organizačnímu výboru, pokud se 

nejedná o oficiální turnaj IBSA. 

 

ČÁST H – AUTORITA ROZHODČÍCH A NAPADENÍ ROZHODČÍHO 

40. Autorita rozhodčích 

40.1 Ve věcech bezpečnosti, pravidel, postupů a hry má rozhodčí konečné slovo. 

40.2 Pokud je mezi týmem a rozhodčím spor, pouze hlavní trenér může hovořit s rozhodčím. Diskuze 

se připouští pouze při oficiální přestávce ve hře a až poté, co rozhodčí uznal žádost trenéra. 

40.3 Rozhodčí vysvětlí trenérovi situaci. 

40.4 Jestliže trenér nesouhlasí s vysvětlením, hra je dohrána do konce a trenér může po skončení 

podat protest podle pravidel organizačního výboru. 

40.5 Jestliže trenér argumentuje nadále, co mu rozhodčí situaci vysvětlit, je mu udělena týmová 

penalta za nesportovní chování. 

41. Napadení rozhodčího 

41.1 Cokoli, co je hlášeno na účastníka hry rozhodčím IBSA v písemné formě Goaballovému výboru 

IBSA, bude projednáno na nejbližším zasedání výboru. O sankcích rozhodne komise podle bodu 

53. 
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SEKCE B – PRAVIDLA TURNAJE 

42. Turnaje IBSA nebo Paralympijské hry 

Mezinárodní asociace zrakově postižených sportovců si vyhrazuje právo změnit nebo upravit pravidla turnaje 

podle potřeby, pokud 60 dní před jeho konáním publikuje písemné oznámení na webových stránkách 

Goalballového výboru: www.ibsasport.org/sports/goalball  Předpisy vstoupí v platnost 1.1.2018. 

42.1 Schválené akce IBSA nebo Paralympijské hry: 

42.1.1 Kvalifikace na Paralympijské hry 

• IBSA Mistrovství světa  

• IBSA Regionální mistrovství 

• IBSA paralympijský kvalifikační turnaj 

42.1.2 Kvalifikace na IBSA mistrovství světa 

• IBSA Regionální mistrovství  

• Jakýkoli turnaj speciálně určen IBSA Goalballovým výborem 

42.1.3 Jiné schválené IBSA akce 

• IBSA Mistrovství světa mládeže 

• IBSA Regionální mistrovství mládeže 

• Jakékoliv goalballové soutěže formálně schválené IBSA. 

42.2 Oficiální akce IBSA – obecné 

Na mezinárodních goalballových turnajích, kterých se účastní 4 nebo více zemí se očekává 

dokončení, schválení IBSA – Schvalovací dokumentem.  Schvalovací formulář najdete na stránkách 

IBSA – dokumenty 

42.3 Potřebné informace pro podání žádosti jsou uvedeny ve formuláři žádosti. 

42.4 Sankce 

Pokud se turnaj odchyluje v důležitých bodech od schváleného plánu, může být organizující země 

potrestána maximálně do 10.000 euro. Nemůže podat další žádost pořádání turnaje v délce pěti let 

po přestupku. 

42.5 Postup k přezkoumání sankce 

Postup k přezkoumání sankce je následující: 

o Technický delegát z turnaje, nebo člen (žalobce) bude v 28 dnech od skončení turnaje 

vznešená stížnost, sepsaná sekretářkou IBSA výboru, které budou mít zahrnuty 

následující informace: 

▪ Jméno a detailní kontakt navrhovatele 

▪ Datum turnaje 

▪ Podrobnosti charakteru dané stížnosti. 

▪ Jméno a podrobný kontakt jakékoli jiné osoby nebo organizace (je-li k dispozici), 

kteří podporují stížnost. 

o Sekretariát ihned informuje IBSA Goalballový výbor a obžalovaného o stížnosti. 

http://www.ibsasport.org/sports/goalball
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o Provinilec bude mít 28 dní na sepsání stížnosti. Tato reakce musí zahrnovat: 

▪   Jak dohodnuté základní body byly splněny 

▪ Důvod proč dohodnuté základní body nebyly splněny 

▪ Jakékoliv okolnosti, které nedovolily provést základní dohodnuté body. 

o Nedostatečná reakce obžaloby, bude brána výborem jako že, obžalovaný nemá žádné 

námitky k stížnosti a neprotestuje. 

o Po obdržení všech informací se musí výbor rozhodnout o penalizaci na jejich dalším 

setkání. 

o Sekretariát bude informovat o výsledku stížnosti žalobce a obžalobu. 

43. Zařízení a vybavení 

43.1 Místo konání (sportovní hala) 

Místo konání musí být akusticky vhodné pro Goalball. Klimatizace nebo vytápění musí být tiché, aby 

nezasahovalo do hry, jestliže budou používány během zápasu. Venkovní hřiště, kde může být hluk 

nemohou být použita. 

43.2 Rozměry 

Hala musí mít minimální rozměry 20 × 30 metrů a minimální výšku 5 metrů. 

43.3 Podlaha 

43.3.1 Podlaha hřiště musí mít hladký povrch a musí být schválena technickým delegátem IBSA. Pro 

paralympijské hry, mistrovství světa nebo regionální mistrovství mohou být použity syntetické, 

dřevěné nebo plastové podlahy. 

43.3.2 Organizační výbor musí oznámit typ podlahy jeden rok před zahájením turnaje nebo co nejdříve po 

oznámení konání turnaje. 

43.4 Diváci 

Diváci musí být omezeni v oblasti ne blíže než 4 metry od jakéhokoli místa hřiště. Tato oblast musí 

být hmatově označena nebo oplocena, aby diváci do ní nemohli zasahovat. 

43.5 Zařízení 

Veškerá zařízení musí splňovat kritéria zapsaná v pravidlech hry a musí být certifikovaná Technickým 

delegátem IBSA 

43.6 Bodová tabule 

Vizuální bodový systém musí být zachován s ohledem na trenéry a diváky. Tabule musí být viditelná po 

celou dobu z týmové lavičky. 

43.7 Hodiny 

K dizpozici budou dvoje hodiny. Jedny měří oficiální čas a musejí být viditelné po celou dobu z 

lavičky, druhé hodiny slouží jako záloha a jsou neoficiální, dokud je rozhodčí neoznačí za oficiální.  

Pro paralympijské hry a mistrovství světa mohou být využity hlavní hodiny basketballového typu, 

které v poslední minutě odpočítavají desetiny sekundy. 

43.8 Oficiální zápis hry 

Oficiální zápis hry se skládá z: 
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o Výsledkové listiny 

o Listiny autů 

o Listiny nastavení prodloužení 

o Formulářů s protesty 

o Formulář rozhodující o protestu 

Všechny typy listin musí být zahrnuty v příručce ITO IBSA. Tento manuál můžete nalézt na: 

www.ibsasports.org/sports/goalball. 

43.9 Tabule střídání 

Tabule střídání, které používají trenéři, informuje o číslech přicházejících a odcházejících hráčů. 

Číslice musí být vysoké nejméně 15 cm. 

43.10 Míče 

43.10.1 Organizační výbor musí 12 měsíců před turnajem nebo ihned po jeho schválení oznámit, jaký typ 

míče se bude používat. 

43.10.2 Pro každé mistrovství světa a paralympijské hry se používají nové míče. Míče se mění vždy po třech 

hrách. Hrací i tréninkové míče musí být od stejného výrobce. 

43.11 Rozehrávání na hřišti 

Před každým mistrovstvím světa nebo paralympijskými hrami musí mít hráči přístup na hrací plochu 

nejméně na jednu hodinu před prvním zápasem. 

43.12 Klapky 

Na paralympijských hrách i mistrovství světa musí být klapky připevněny tak, že přesně neproniká 

světlo, musí mít takový tvar a velikost, že přes ně není možné vidět. Mohou být použity pouze klapky 

certifikované Technickým delegátem 

43.13 Certifikované vybavení a zařízení 

Veškeré hrací vybavení a zařízení, které je použito pro mezinárodní událost, musí být schválené 

IBSA výborem a musí být certifikované v souladu s politikou certifikace Goalballu. 

44. Ubytování 

44.1 Ubytování 

Na Paralympijských hrách, mistrovství světa nebo jakékoliv turnajů musí být bydlení schváleno 

IBSA. Musí být standartní a nesmí mít negativní vliv na hráče nebo jejich výkon během hry. Pokud 

možno, hráči budou ubytování v pokojích ne více než po dvou. 

44.2 Stravování 

Jídlo musí být připravené s ohledem na hráče, a na takové úrovni, aby umožňovalo optimální výkon. 

Speciální diety musí brát v úvahu.  

44.3 Doprava 

Bydlení by mělo být přiměřeně blízko k místu, kde se hraje. K dispozici by měla být odpovídající 

doprava mezi oběma místy. 

45. Rozhodčí a pořadatelé 

45.1 Rozhodčí 

http://www.ibsasports.org/sports/goalball
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45.1.1 Počet požadovaných rozhodčích 

Goaballová soutěž vyžaduje nejméně 6 přítomných rozhodčích. Na paralympijských hrách je 

potřeba nejméně 16 rozhodčích, pokud technický delegát nerozhodne jinak. Regionální soutěže a 

mistrovství světa se řídí podle technického delegáta v konzultaci s organizačním výborem. 

45.1.2 Jmenování rozhodčích 

• Pro paralympijské hry, mistrovství světa a regionální mistrovství se rozhodčí musí sejít, aby byli 

schváleni IBSA Goalballovým výborem. Pro všechny jiné schválené akce, organizátoři můžou 

kontaktovat koordinátora rozhodčích na IBSA Goalballovém výboru a najít list certifikátů 

rozhodčích. Poté organizační komise s technickým delegátem/koordinátorem rozhodčích si 

mohou vybrat a navštívit rozhodčího. 

• Maximálně dva rozhodčí z jedné země mohou být pozváni ke schůzce rozhodčích na jedny 

Paralympijské hry nebo Mistrovství světa. 

• Žádný rozhodčí nebude pískat hru, ve které hraje jeho národ. 

45.1.3 Certifikace rozhodčích 

U schválených událostí musí mít všichni rozhodčí odpovídající osvědčení IBSA. Pro paralympijské hry a 

mistrovství světa musí mít všichni rozhodčí 3 úrovně certifikace. Pro regionální mistrovství a mezinárodní 

akce, jich se účastí 4 nebo více národností, musí mít rozhodčí 2 úrovně certifikace. Pro mezinárodní 

akce se 2 nebo více národností, musí mít nejméně 50% rozhodčích 2 úroveň certifikace a zbytek 

rozhodčí musí mít 1 úroveň certifikace. Pro všechny ostatní schválené akce, musejí mít rozhodčí 1 

úroveň certifikace. 

45.2 Časoměřiči deseti sekund 

Na paralympijských hrách a mistrovství světa musejí mít časoměřiči deseti sekund 3 úroveň certifikace. 

45.3 Stolek rozhodčího 

Na paralympijských hrách musí mít „stolek rozhodčího“ 2 úroveň certifikátu dle IBSA. Na mistrovství 

světa musí mít „stolek rozhodčího“ 1 úroveň certifikátu dle IBSA. 

45.4 Brankoví rozhodčí 

Na paralympijských hrách brankoví rozhodčí musí mít minimálně 1 úroveň certifikátu. 

45.5 Technický delegát 

Na každém schváleném turnaji musí být přítomen IBSA Technický delegát jmenovaný podvýborem IBSA pro 

Goaball nebo jeho předsedou 

Odpovědnost Technického delegáta 

Technický delegát zodpovídá za styk s organizátory turnaje ještě před jeho začátkem. Zodpovídá za zajištění 

potřebných norem ve všech technických záležitostech na turnaji včetně: 

- Hřiště a jeho označení 

- Vedení turnaje 

- Plánování a hodnocení rozhodčí 

- Řízení technických úředníků 

- Ověřování výsledků v v zápasech, vystavování oficiálních výsledků 

- Schvalování a upravování očních klapek/očních gáz a jejich správné použití 
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- Řízení protestů a vyloučení 

45.6 Komisař 

45.6.1 Hlavní povinnosti komisaře jsou: 

o Řádně sledovat rozhodčí během IBSA šampionátu, 

paralympijských hrách a regionálních šampionátech 

o Pomáhat Technickému delegátovi vybrat nejlepší rozhodčí. ( 

Technický delegát má poslední slovo ) 

o Sloužit jako předseda při protestním postupu 

o Pomáhat Technickému delegátovi okamžitě dát zpětnou vazbu 

na turnaji, a zrealizovat lepší konzistenci mezi rozhodčími. 

45.6.2 Komisař je jmenován IBSA – Goalballovou komisí nebo předsedou. 

46. Organizace (Ne paralympijské hry) 

46.1 Účastníci 

Odpovědnost účastníků: 

• Cestovní náklady delegace z domova až na místo konání 

• Veškeré náklady na úrazové a cestovní pojištění. Organizátor nenese 

zodpovědnost za úrazy nebo nemoc, která je způsobená nedbalostí. 

• Vstupní poplatky/startovné  

46.2 Organizátoři 

Náklady hrazeny organizátory: 

• Vybavení a zařízení potřebné ke konání daného turnaje 

• Ubytování týmu. 

• Občerstvení týmu a organizátorů během turnaje. 

• Ubytování, cestovní výdaje a jakékoliv jiné nezbytně nutné výdaje pro 

rozhodčí, IBS Technický delegát, výbor, komisi. 

• Náklady na ocenění  

47. Kvalifikační standarty 

Následující kritéria platí pro Paralympijské hry a Mistrovství světa. Čtyři regiony budou Afrika, Amerika, 

Asie/Pacifik a Evropský regionální šampionát se bude konat v roce mezi Paralympijskými hrami a 

Mistrovství světa. Všechny regionální mistrovství musí být schváleni IBSA Goaballovou komisí a musejí 

být přístupny všem členským státům v regionu. 

Turnaje, které mají nejméně 4 zúčastněné zemi, musí mít kvalifikaci jako regionální mistrovství, 

Technický delegát a komisaře schváleným IBSA Goaballové komise. Rozhodčí 2 úrovně nebo vyšší 

musí sloužit k regionálním turnajům. 

Regionální mistrovství se musí konat mezi 6 nebo 8 měsíci před Mistrovstvím světa.  Před-

paralympijské hry se musí konat 9 až 18 měsíců před Paralympijskými hrami. 

Pokud se před Paralympijskými hrami nebudou konat žádné před-paralympijské hry, časový termín 

bude ztracen a tento termín bude přesunut na kvalifikaci na paralympijské hry. Pokud se také nebude 
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konat žádné IBSA regionální mistrovství před Mistrovstvím světa, tento časový termín bude též 

ztracen a budou přiděleny vzdálenostním poměrům. 

47.1 Mistrovství světa 

47.1.1 Kvalifikační kritéria – soutěž mužů a žen 

Mistrovství světa se může zúčastnit maximálně 16 týmů mužů a 16 týmů žen 

o Hostitelská země 

o Paralympijský šampionát 

o Paralympijské druhé místo 

o Paralympijské třetí místo 

o Regionální vítěz 

o Regionální vítěz 

o Regionální vítěz 

o Regionální vítěz 

o Regionální skokan 

o Regionální skokan 

o Regionální skokan 

o Regionální skokan 

o Poměrný vzorec 

o Poměrný vzorec 

o Poměrný vzorec 

o Poměrný vzorec 

Regionální vítěz má nejvyšší pozici a dosud nebyl v regionu kvalifikován. 

 

47.2 Poměrný vzorec 

Na každé místo bude dosazen tým z každého regionu s nejvyšším počtem bodů podle následujícího 

principu: 

Celkový počet konkurenčních týmů, které se zúčastnily posledních dvou ročníků, vydělený počtem 

regionálních týmů, kteří již mají kvalifikaci na mistrovství světa. Tento vzorec bude přepočítán pro každé 

místo k dispozici v rámci vzdálenostního poměru. 

Region bude schopen získat maximálně polovinu dostupných míst od vzdálenostních poměrů. Jakmile 

region získá polovinu místa, nebo více, tento region se odstraní. 

 

Například: Pokud existují čtyři místa přidělená vzdálenostnímu poměru, region může získat maximálně 

dvě místa.  Pokud existuje pět míst, region může získat maximálně tři místa. 

 

47.3 Paralympijské hry 

Kvalifikační postupy a kritéria budou zveřejněny nejméně do 24 měsíců před Paralympijskými hrami. 
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47.3.1 Kvalifikační kritéria – soutěž mužů 

Paralympijských her se může zúčastnit maximálně deset mužských týmů. 

o Hostitelská země 

o 1. místo na Mistrovství světa 

o 2. místo na Mistrovství světa 

o 3. místo na Mistrovství světa 

o Regionální mistrovství 

o Regionální mistrovství 

o Regionální mistrovství 

o Regionální mistrovství 

o 1. místo na kvalifikačním turnaji 

o 2. místo na kvalifikačním turnaji 

Regionální vítěz má nejvyšší pozici a dosud nebyl v regionu kvalifikován. (Hostující země nebo Světový 

goaballový šampionát) 

47.3.2 Kvalifikační kritéria – soutěž žen 

Paralympijských her se může zúčastnit maximálně 10 ženských týmů. 

o Hostující země 

o 1. místo na mistrovství světa 

o 2. místo na mistrovství světa 

o 3. místo na mistrovství světa 

o Regionální mistrovství 

o Regionální mistrovství 

o Regionální mistrovství 

o Regionální mistrovství 

o 1. místo na kvalifikačním turnaji 

o 2. Místo na kvalifikačním turnaji 

Regionální vítěz má nejvyšší pozici a dosud nebyl v regionu kvalifikován. (Hostující země nebo 

Světový goaballový šampionát) 

47.4 Kvalifikace na Paralympijské hry 

47.4.1 Kvalifikace na Paralympijské hry se bude vždy před-regionálními šampionáty byly dokončeny a 

musí se konat mezi 7 až 12 měsíci před Paralympijskými hry.  

47.4.2 Maximálně 16 týmů mužů a 16 týmů žen bude vybráno IBSA, aby se účastnili kvalifikačního 

turnaje.  

Rozhodnutí IBSA bude založeno  na výkonnosti týmu z předchozího regionálního mistrovství a 

musí být schválen IBSA Goaballovým výborem. 

47.4.3 Účastníci kvalifikačního turnaje budou vybráni na základě následujícího klíče: 

Men's Competition  Women's Competition  
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47.4.4 Výsledky turnaje budou stanoveny podle počtu bodů a rozdílu gólů (9-16.místo) a dále dle 

umístění v zápasech čtvrtfinále a zápasech o 5-8.místo, zápasech semifinále a zápase o 3 a 4 

místo a finále. 

47.4.5 Po dokončení všech kvalifikačních a regionálních turnajů bude výsledné pořadí tohoto turnaje 

použito k doplnění týmů pro paralympijské hry.  

 

48. Průběh turnaje 

48.1 Skupiny a pořadí 

Na Mistrovství světa a Paralympijských hrách budou týmy rozděleny do dvou skupin. 

Pro zajištění rovných výsledů v každé skupině, bude rozřazení provedeno dle následujících 

schémat 

48.1.1 Paralympijské hry 

Ty týmy, které nejsou automaticky nasazeni (od prvního do třetího místa na minulých Mistrovství 

světa)budou nasazeni do dvou oddělených skupina. První losování bude obsahovat pouze týmy 

ze čtyř Regionálních turnajů. Druhé losování bude obsahovat pouze týmy, které se kvalifikovaly 

na Paralympijských hrách plus hostující země. 

o Skupina A 

▪ První místo na posledním Mistrovství světa 

▪ První tažení z Regionálních šampionátů 

▪ Třetí tažení z Regionálních šampionátů 

▪ První tažení Paralympijský kvalifikátor nebo hostující země 

▪ Třetí tažení Paralympijský kvalifikátor nebo hostující země 

o Skupina B 

▪ Druhý z posledního Mistrovství světa 

1  Host Country  1  Host Country  
2  Europe 1st  2  Europe 1st  
3  Europe 2nd  3  Europe 2nd  
4  Europe 3rd  4  Europe 3rd  
5  Europe 4th  5  Europe 4th  
6  Europe 5th  6  Europe 5th  
7  Europe 6th  7  Europe 6th  
8  Asia Pacific 1st  8  Asia Pacific 1st  
9  Asia Pacific 2nd  9  Asia Pacific 2nd  
10  Asia Pacific 3rd  10  Asia Pacific 3rd  
11  Asia Pacific 4th  11  Asia Pacific 4th  
12  Americas 1st  12  Americas 1st  
13  Americas 2nd  13  Americas 2nd  
14  Americas 3rd  14  Americas 3rd  
15  Africa 1st  15  Africa 1st  
16  Africa 2nd  16  Africa 2nd  
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▪ Třetí z posledního Mistrovství světa 

▪ Druhé tažení regionální šampionát 

▪ Čtvrté tažení regionální šampionát 

▪ Druhé tažení Paralympijský kvalifikátor nebo hostující země 

48.1.2 Mistrovství světa 

Týmy, které nejsou automaticky nasazeni (od prvního do třetího místa na posledních Paralympijských 

hrách budou rozděleni do dvou skupin. První losování bude obsahovat pouze první čtyři nejvyšší pořadí 

týmů, přidělená ze čtyř Regionálních turnajů. Ve druhém losování bude obsahovat pouze druhé čtvrté 

nejvyšší pořadí týmů, přidělené že čtyř Regionálních mistrovství. Třetí losování bude obsahovat týmy, 

které postoupily přes poměrný vzorec, stejně tak i hostitelská země. 

Týmy, které se kvalifikovaly do stejného Regionálních turnaje, nemůžou být ve stejné skupině 

- Skupina A 

o První místo na Paralympijských hrách 

o První tažení Regionální mistrovství (první losování) 

o Třetí tažení z Regionálních mistrovství (první losování) 

o Druhý tažení z Regionální „skokan“ (druhé losování )(pouze muži) 

o Čtvrté tažení z Regionální „skokan“ (druhé losování)(pouze muži) 

o První tažení z Poměrného vzorce nebo hostující země ( třetí losování) 

o Třetí tažení z poměrného vzorce nebo hostující země (třetí losování) 

o Páté tažení z poměrného vzorce nebo hostující země (třetí losování) 

- Skupina B 

o Druhé místo na posledních Paralympijských hrách 

o Třetí místo na posledních Paralympijských hrách 

o Druhý tažení z Regionální mistrovství (první losování) 

o Čtvrté tažení z Regionálních mistrovství (první losování) 

o První tažení z Regionálních „skokanů“ (druhé losování)(pouze muži) 

o Třetí tažení z Regionálních „skokanů“ (druhé losování)(pouze muži) 

o Druhé tažení z Poměrného vzorce nebo hostující země (třetí losování) 

o Čtvrté tažení z Poměrného vzorce nebo hostující země (třetí losování) 

48.1.3 Dodatečná kvalifikace 

Pokud by země měla nárok na paralympijské hry nebo mistrovství světa jako hostitelská země 

nebo prostřednictvím některého z kvalifikačních míst z předchozích paralympijských her nebo 

mistrovství světa, bude tato země přidělena na kvalifikaci paralympijských her nebo na vzorec pro 

mistrovství světa. 

48.2 Typy turnajů 

Tyto typy turnajů se používají na všechny šampionáty s následující výjimkou na Paralympijské hry a 

mistrovství světa. 
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48.2.1 V případě, že nebude víc jak čtyři týmy, bude použit systém dvojitý hraní každý s každým. Po 

tomto dvojím hraní každý s každým bude nejlepší tým postupovat do finále. Druhé a třetí místo 

budou hrát proti sobě v typu semifinále. O první místo se utká vítěz semifinále a vítěz v dané 

skupině. 

48.2.2 V případě, že je více než 4 týmy, ale méně než sedm, bude použit systém každý s každým. Po 

tomto systému hry budou čtyři nejlepší týmy hrát proti sobě v jednom typu. První místo bude hrát 

se čtvrtým (semifinále). Druhé místo bude hrát se třetím (druhé semifinále). Vítězové obou 

semifinálových zápasů budou hrát na mistrovství. Poražení semifinálových zápasů budou hrát o 

třetí a čtvrté místo. 

48.2.3 V případě, že je více než 7 týmů, ale ne více než 16 týmů, týmy budou rovnoměrně rozděleny do 

dvou skupin. V každé skupině bude použit systém každý s každým.  

 

Na konci systému hry každý s každým, budou čtyři nejlepší týmy z každé skupiny hrát proti sobě 

v jednom formátu. A1 vs. B4, B2 vs. A3. (semifinále 1), A2 vs. B3, B1 vs. A4 (semifinále2). 

Poraženi budou ze soutěže vyřazeni. Vítězové obou semifinálových zápasů budou hrát o titul. 

Poraženi, ze druhého semifinálového zápasu budou hrát o třetí a čtvrté místo. 

48.2.4 V případě, že je více než šestnáct týmů, týmy budou rovnoměrně rozděleny do divizní skupiny po 

osmi a více týmů v každé divizi. V případě systému hry každý s každým budou čtyři nejlepší týmy 

soutěžit ve finále (dle 49.2.3). V případě dvou stejných skupin, budou první tři týmy soutěžit ve 

finále dle (49.2.2). Zbývající týmy budou nasazeny dle toho, jak se umístili v tabulce. Týmy na 

stejných místech budou odděleny metodou v článku 51. V případě, že existují dvě nerovné 

skupiny, budou výsledky hry odstraněni ze spodní části tabulky před použitím metody 51. 

 

Divize se bude jmenovat Divize A, Divize B , Divize A je hlavní. Na závěr všech soutěží, budou 

spodní tymy z každé divize, zařazeni do divize hned pod ním. (Divize A do Divize B). Případně 

budou nejlepší týmy z každé divizi povýšeni nad ním (Divize B do Divize A). 

 

Počet týmů, které postupuje nebo naopak sestupuje do divize, bude záviset na počtu týmu 

v každé divizi. Divize s menším počtem týmů než deset, bude mít dva týmy postupující a 

sestupující. Divize s deseti týmy či více bude mít tři týmy, které postupují a sestupují na závěr 

všech soutěží. 

48.3 Nasazení týmů 

V zájmu zajištění rovného vyvážení skupin na regionálních mistrovství, bude nasazení týmu 

založeno na umístění na předchozích regionálních mistrovství. Pokud tým nesoutěžil v několika 

předchozích šampionátech, bude umístěn v dolní části seznamu. V případě, že turnaj má více 

než jednu skupinu, která nesoutěžila na předchozích šampionátech, týmy budou nasazeni do 

spodní části seznamu dle losování. Např.: 

- Skupina A 

o 1. Místo v předchozích regionálních šampionátech 

o 4. Místo v předchozích regionálních šampionátech 

o 5 místo v předchozích regionálních šampionátech 

o 8. místo v předchozích regionálních šampionátech 

o 9. místo v předchozích regionálních šampionátech 
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o 13. místo v předchozích regionálních mistrovství 

o 16. místo v předchozích regionálních mistrovství 

o nový tým, který neměl možnost konkurovat na předchozích regionálních 

šampionátech 

- Skupina B 

o 2. místo v předchozích regionálních mistrovství 

o 3. místo v předchozích regionálních mistrovství 

o 6. místo v předchozích regionálních mistrovství 

o 7. místo v předchozích regionálních mistrovství 

o 10. místo v předchozích regionálních mistrovství 

o 11. místo v předchozích regionálních mistrovství 

o 14. místo v předchozích regionálních mistrovství 

o 15. Místo v předchozích regionálních mistrovství  

48.4  Mistrovství světa mužů 

Týmy jsou rozděleny do dvou skupin, bude použit systém každý s každým. 

 

Na závěr hracího systému „každý s každým“ budou čtyři nejlepší tým z každé skupiny hrát proti sobě. A1 

vs. B4, B2 vs. A3 (semifinále 1), A2 vs. B3, B1 vs. A4(semifinále 2). Poražení budou ze soutěže vyřazeni. 

Vítězové obou semifinálových kol, bude hrát o titul. Poraženi z druhého semifinálového zápasu budou 

hrát o třetí a čtvrté místo. 

48.5 Mistrovství světa žen 

Týmy jsou rozděleny do dvou skupin, bude použit systém každý s každým. 

 

Na závěr hracího systému „každý s každým“ budou čtyři nejlepší tým z každé skupiny hrát proti sobě. A1 

vs. B4, B2 vs. A3 (semifinále 1), A2 vs. B3, B1 vs. A4(semifinále 2). Poražení budou ze soutěže vyřazeni. 

Vítězové obou semifinálových kol, bude hrát o titul. Poraženi z druhého semifinálového zápasu budou 

hrát o třetí a čtvrté místo 

48.6 Paralympijské hry mužů 

Týmy jsou rozděleny do dvou skupin, bude použit systém každý s každým. 

Na závěr hracího systému každý s každým, budou první tři týmy z každé skupiny postupovat. První tým 

ze skupiny A bude přímo postupovat do 1.semifinále. První tým ze skupiny B bude přímo postupovat do 

2.semifinále.  

K dispozici budou dvě čtvrtfinále. Druhý tým ze skupiny A bude hrát se třetím týmem ze skupiny B 

1.čtvrfinále. Druhý tým ze skupiny B bude hrát se třetím týmem ze skupiny A 2.čtvrtfinále. Poraženi těchto 

čtvrtfinálových zápasů budou vyřazeni. 

Vítězové 1čtvrtfinále bude postupovat do semifinále 2, a poté hrát ve skupině B. Vítěz 2.čtvrtfinále budou 

postupovat do  1.semifinále a poté hrát ve skupině A. Vítězové semifinálových zápasů budou hrát o zlaté 

a stříbrné medaile. Poraženi semifinále bude hrát o bronzové medaile. 

48.7 Paralympijské hry žen 



IBSA Goalball Pravidla 2018-21 (oficiální verze ČSZPS) 
v. 1.1 Datum 1.1.2018 32 

Týmy jsou rozděleny do dvou skupin, bude použit systém každý s každým. 

Na závěr hracího systému každý s každým, budou první tři týmy z každé skupiny postupovat. První tým 

ze skupiny A bude přímo postupovat do 1.semifinále. První tým ze skupiny B bude přímo postupovat do 

2.semifinále.  

K dispozici budou dvě čtvrtfinále. Druhý tým ze skupiny A bude hrát se třetím týmem ze skupiny B 

1.čtvrfinále. Druhý tým ze skupiny B bude hrát se třetím týmem ze skupiny A 2.čtvrtfinále. Poraženi těchto 

čtvrtfinálových zápasů budou vyřazeni. 

Vítězové .1čtvrtfinále bude postupovat do semifinále 2, a poté hrát ve skupině B. Vítěz 2.čtvrtfinále budou 

postupovat do  1.semifinále a poté hrát ve skupině A. Vítězové semifinálových zápasů budou hrát o zlaté 

a stříbrné medaile. Poraženi semifinále bude hrát o bronzové medaile. 

49. Cyklus hry každý s každým 

Konečné pořadí týmů při uzavření cyklusu každý s každým je určen dle počtu získaných bodů. Každý tým 

získá 3 body za každou vyhranou hru, 1 bod za remízu a 0 bodů za prohranou hru. Pokud dvě nebo více 

družstev bude mít stejný počet bodů, budou týmy rozděleny dle následujících metod v uvedeném pořadí. 

- Gólový rozdíl – odečítání gólů oproti druhému týmu 

- Počet vítězů – Tým, který má větší počet vítězství v cyklu hry „každý s každým“ je dán na 

vyšší úroveň vítěze. 

- Vstřelené branky – tým s více vstřelenými góly bude dán na vyšší úroveň vítěze. 

- Gólový rozdíl v poločase – body vstřelené za poločas, odečtené z celkového počtu ve hře 

„každý s každým“ 

- Gólový rozdíl – stejný systém může být použit znova, ale pouze v cyklu hry každý s každým 

mezi týmy, které mají být rozděleny. 

Např.: Po cyklu hře každý s každým, sedm týmů má stejný počet bodů. Potom co se použije 

gólový rozdíl, první má + deset, druhý a třetí mají + osm, čtvrtý má plus čtyři, pátý má mínus 

jedna, šestý a sedmý mají mínus pět. První místo je rozhodnuto jako čtvrté a páté místo bude 

vyloučena dle kritéria b). Ostatní kritéria budou použity v pořadí popisujícím jako 

v předchozím odstavci a budou použity na druhý a třetí tým, dokud nebudou rozděleni.  

Stejný proces může být použit k týmu šest s sedm, dokud nebudou rozděleni. 

50. Kontumace 

Kontumace znamená ztrátu utkání. Vítězný tým získává tři body a deset gólů. Jestliže libovolný tým 

opustí soutěž z jakéhokoli důvodu, všechny družstva získávají tři body, poražený tým žádný (0) bod a 

všechny utkání se automaticky anulují. V hracím čase může ke kontumaci dojít, když ji nařídí 

Technický delegát nebo jeho asistent u důvodů, které nemůže družstvo ovlivnit a které jsou 

způsobené organizačním výborem. Může být umožněno opakování zápasu. 

51. Maximální počet možných odehraných zápasů za den 

Tým nikdy nemůže hrát více než tři zápasy za den. 
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52. Vážná pochybení 

52.1 Jestliže jakýkoli hráč, tým, asistent, rozhodčí nebo kdokoli jiný z organizačního výboru se chová 

nevhodně nebo poruší „ducha“ hry, bude potrestán. Mezi vážná pochybení patří zejména (ale 

nejenom): 

• Nesportovní chování 

• Vyvolávání neshod slovem i činem 

• Opakované porušování pravidel 

• Násilné chování a vystupování 

• Napadání ostatních osob 

• Používání neslušných slov a gest 

• Absence na zápasech 

52.2  V případě vážného pochybení technický delegát sepíše záznam s komisí, rozhodne o sankci 

nebo vyloučení této osoby či týmu z turnaje, případně z následujících turnajů. 

52.3 Po skončení turnaje, Technický delegát podá zprávu subvýboru IBSA – goaball výboru o 

protestu. (písemně) o chování ke kterému došlo v průběhu turnaje, které vedlo k uložení sankce 

nebo vyloučení.  

52.4 Po obdržení písemné zprávy o pochybení jednotlivce nebo týmu v průběhu turnaje bude 

subvýbor IBSA – goaball rozhodovat o dalším trestu. Poskytne přitom možnost vyjádření všem 

zainteresovaným.  

52.5 Rozhodnutí o potrestání může obsahovat, ale není omezeno na diskvalifikaci z následujících 

turnajů, odebrání bodů nebo jiný odpovídající trest. 

52.6 O potrestání bude vydáno písemné rozhodnutí. 

52.7 Potrestaný se může proti trestu odvolat 

52.8 Odvolání řeší výkonný výbor IBSA, pokud potrestaný neposkytne požadovanou součinnost, 

potrestání je automaticky potvrzeno. 

52.9 Rozhodnutí výkonného výboru IBSA je finální a veřejné. Bude sdíleno s národními i 

mezinárodními autoritami pro sport a olympijské hnutí. 

53. Herní protokol  

53.1 Kontrola družstev a losování 

Před začátkem hry se kapitáni obou družstev zúčastní stanovené kontroly. Spočívá ve vyplnění herních 

záznamů, soupisky hráčů a losování. Všichni zúčastnění hráči a trenéři, kteří odcházejí do prostoru laviček, 

musí figurovat na soupisce hráčů. 

Devadesát sekund před začátkem hry se nesmí na hráčské lavičce nacházet nikdo, kdo není uveden na 

soupisce hráčů. Jestliže se tak stane, bude družstvo penalizováno (zdržování hry) a uvedené osoby budou 

vyloučeny ze hřiště. 
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Také po uplynutí času devadesáti (90) sekund do začátku hry, musí být všichni hráči a trenéři, které jsou 

uvedeny na hracím listu, v prostoru laviček. Pokud tak nebude, tým bude penalizován (zdržování hry) a těmto 

členům nebude umožněno vstoupit na hrací plochu do konce poločasu. 

53.2 Rozcvičení 

Všechny družstva musí mít možnost se rozcvičit alespoň půl hodiny před začátkem zápasu ve vhodném 

prostoru, který je tomu vyhrazen. Prostor pro rozcvičení bude pro oba týmy podobný. Rozcvičovací míče 

musí být stejné značky a modelu, jak se používán v hrách pro tento turnaj.  

53.3 Slavnostní nástup 

U všech větších šampionátů družstva slavnostně nastoupí na hrací plochu, jak je stanoveno v manuálu 

ITO v příslušné kapitole „Slavnostní nástup“. Nemá-li některý z hráči odpovídající úbor, nebude vpuštěn 

s týmem k nástupu ani k rozcvičení na hřišti. Nebude-li onen sportovec ve dresu do 30 vteřin po 

upozornění, nebude se moci zúčastnit ani zápasu. Na oblečení bude označen dle požadavků 

organizačního výboru jako ten, kdo se neúčastní soutěže. 

53.4 Představení družstev 

Před začátkem utkání budou obě družstva představena a nastoupí do řady na přední čáru vymezující 

hráčský prostor. Budou oznámena jména všech hráčů, trenérů a rozhodčích 

53.5 Výbor pro protesty 

Na mezinárodních šampionátech řeší všechny protesty výbor (článek 53), jehož rozhodnutí je konečné. 

Výbor tvoří Technický delegát IBSA, turnajový rozhodčí jmenovaný komisí rozhodčích IBSA a ředitel 

turnaje (hl. manažer soutěže) a další jedna osoba jmenovaná subvýborem IBSA. 

54. Výjimky turnajových předpisů 

Jakékoliv výjimky musí být: 

- požádány písemně IBSA Goalballovým subvýborem nebo jeho předsedy nejpozději do 

šedesáti (60) dní před zahájením turnaje. 

schváleny IBSA Goaballovým subvýborem nebo předsedou v jednadvaceti (21) dnech od 

obdržení žádosti. 

- sděleny ostatním zúčastněným týmům IBSA Goalballovým subvýborem nebo předsedou a to 

ihned po schválení. 

 

Dodatek  1 - SCHÉMA HŘIŠTĚ, SIGNÁLY, GÓL, MÍČ v AUTU 
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RUČNÍ SIGNÁLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branky, góly, míč mimo hřiště 
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Dodatek 2 SLOVNÍČEK POJMŮ 
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Uznání požadavku Když rozhodčí verbálně (slovně) vyhlásí tým vznášející požadavek jménem. 

Akce házení Čas mezi přesným puštěním míče z ruky a prvním dotekem protějším hráčem 

Aut Viz diagram – Dodatek I 

Míč přes půl Situace, kdy míč přesáhne středovou čáru nebo postranní čáru v neutrální zóně. Míč 

může být ve vzduchu nebo na zemi. 

Mistrovství  Paralympiáda, Světové nebo regionální turnaje IBSA 

Koučování Každé sdělení z prostoru týmové lavičky pro hráče na hřišti. Je přístupné, pokud je 

v souladu s pravidly a pokud rozhodčí nepožaduje klid. 

Držení míče Když hráč má fyzickou kontrolu nad míčem, nebo míč přechází od jednoho hráče 

k druhému. Pokud míč není v rukou hráče nebo v pohybu mezi hráči, míč není 

v držení. 

Značení hřiště Viz „Hmatové značení“ 

Obrana Činnost, která má zabránit skórování druhého týmu 

Delegace Na oficiální dokumentaci základní delegace obsahuje lékařský a trénující personál, 

vedoucí týmu, Národní federace zaměstnanců (v případě národních týmů). 

Losování Metoda, jak určit, který z týmů, bude ve které skupině, pokud se turnaje ještě 

neúčastnil. 

Penalty Hráč proti hráči při nerozhodném výsledku. 

Klapky Pomůcka, která zabraňuje, aby hráč v průběhu hry viděl. 

Gázové přelepky Gázový materiál umístěný pod klapkami s cílem, aby dokonale zabránit jakékoli 

možnosti používání zraku během hry. 

Hrací plocha Plocha určená ke hře. 

Kontumace Ztráta hry, ke které dojde v případě, že se jeden z týmů k utkání nedostaví nebo je na 

začátku / konci zápasu jeho počet hráčů menší než minimálně stanovený počet. 

Brankoví rozhodčí Jeden z členů ITO. Jeho povinnosti jsou stanovený v oficiálním manuálu „IBSA 

Goalball ITOs“. 

Poločas Časový interval v délce 12 minut v normální hrací době nebo tři minuty v nastavení. 

Čas v poločase  Časový interval v délce třech minut během poločasu. 

Signály rukou Neverbální signály, ktrým trenéři požadují střídání hráčů, přestávku a reklamují trestné 

střílení jak je popsáno v části I.  

Vysoký míč Penaltová situace, kdy se míč nedotkne nejprve podlahy, poté co byl odhozen. Tato 

čára se považuje za čáru v týmové oblasti. 

IBSA International Blind Sports Association (Mezinárodní asociace zrakově postižených 

sportovců) 
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Přestupek Jakékoliv porušená pravidel, které má za následek ztrátu míče nebo penaltu (trestný 

hod) 

Podvýbor Goaballu Orgán IBSA rozhodující o goaballu. 

Line aut Vnější pomezní čára ve vzdálenosti 1,5m od hranice herního prostoru. 

Dlouhý míč Situace, při níž se odhozený míč nedotkne podlahy v neutrálním pásmu. 

Maximální brankový rozdíl Kdykoliv jeden z týmů vede o deset gólů. 

Aut Situace, kdy míč hozený na zem přejde božní linii nebo také v situaci, kdy míč letí 

vzduchem a překročí postranní čáru. 

Aut mimo Jakýkoli prostor mimo hrací plochu. 

Prodloužení Dvě poloviny tříminutové hrací doby, které mají určit vítěze hry s nerozhodným 

výsledkem na konci normální hrací doby. 

Penalty Takové porušení pravidel, které má za následek trestné střílení. 

Skupina Skupina hracích týmů, ve které se uplatňuje systém „každý s každým“. 

Držení Týmu začne držení míče, jakmile se začne měřit 10 sekund držení míče. 

Reorientace Když brankový rozhodčí nebo rozhodčí nasměruje hráče. 

Každý s každým  

– hrací systém.   Cyklický hrací systém, kde hraje každý s každým pouze jednou ve své skupině. 

 

Zapisovatel  Jeden z členů ITO. Jeho povinnosti jsou stanoveny v oficiálním anuálu „IBSA Goalball 

ITOs“ 

Rozřazení Rozdělení hracích týmů do skupin, podle srovnatelné výkonnosti na základě výsledků 

z předchozích turnajů. 

Náhradník Hráč, který je na hráčské lavičce připravený vstoupit na hrací plochu a nahradit jednoho 

spoluhráče ve hře. 

Tabulka pro střídání Všemi viditelná tabulka, do které trenér zaznamenává každé střídání. 

Hmatové označení Zvýšené herní ohraničující hrací plochu pro Goalball ( viz. Dodatek I.) 

Časoměřič deseti vteřin Jeden ze členů ITO (International Technical Officials). Jeho povinnosti jsou stanoveny 

v oficiálním manuálu „IBSA Goalball ITOs“. 

Úmyslné zahození Jakákoliv činnost hráče, která má ua následek dopadnutí míče za hrací plochou nebo 

mimo hřiště hrací doby.  

Časoměřič Jeden z členů ITO. Jeho povinnosti jsou stanoveny v oficiálním manuálu ”IBSA 

Goalball Itos”. 

Nesportovní chování Jakákoli činnost hráče, družstva nebo člena jejich delegace, která je v rozporu s 

duchem hry. 


