TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO

LUËT THI §ÊU

BãNG NÐM

NHÀ XUẤT BẢN THỂ DỤC THỂ THAO
HÀ NỘI - 2016

Bé V¡N HãA THÓ THAO Vµ DU LICH
Tæng Côc thÓ dôc thÓ thao
----------------------------------Số 1197/QĐ-TCTDTT

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh Phóc
---o0o--Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
về việc áp dụng Luật thi đấu Bóng ném
TỔNG CỤC TRƢỞNG TỔNG CỤC
THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Quyết định số 66/2008/QĐ-TTg, ngày 23
tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của
Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Vặn hóa, Thể
thao và Dú lịch;
Căn cứ vào việc thay đổi Luật thi đấu của Liên đoàn
Bóng ném thế giới;
Căn cứ nhu cầu về phát triển và nâng cao thành tích
môn Bóng ném;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích
cao,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Áp dụng Luật thi đấu Bóng ném do Liên
đoàn Bóng ném Thế giới ban hành gồm 2 phần, 18 điều.
Điều 2. Luật thi đấu Bóng ném được áp dụng thống
nhất tại các cuộc thi đấu Bóng ném trong toàn quốc và
thi đấu quốc tế tạỉ Việt Nam.
3

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
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Vƣơng Bích Thắng
Đã ký
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PHẦN I
LUẬT THI ĐẤU BÓNG NÉM
ĐIỀU LUẬT CHUNG
Bóng ném là môn thể thao thi đấu đối kháng giữa hai
đội, mỗi đội có 7 người (6 cầu thủ và 1 thủ môn). Mục
đích của mỗi đội là ném bóng vào khung thành (cầu
môn) đối phương và ngăn cản không cho đối phương
giành được bóng hoặc ghi bàn thắng. Người chơi có thể
chuyền bóng, bắt bóng, dẫn bóng, lăn bóng, ném bóng
hoặc đập nhẹ vào bóng theo bất cứ phương hướng nào
nhưng phải tuân theo luật thi đấu.
Chú ý:
Để đơn giản hoá, sách luật này chủ yếu dùng từ anh
ta khi nói đến các đấu thủ, chỉ đạo viên, trọng tài và
những người khác. Tuy nhiên, điều luật được áp dụng
cho cả nam và nữ, trừ trường hợp các điều có liên quan
đến bóng (xem Điều 3).
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ĐIỂU 1. SÂN BÃI
1.1. Sân thi đấu (hình 1) là một hình chữ nhật có
chiều dài 40 mét và chiều rộng 20 mét, gồm 2 vùng cấm
địa (Điều 1:4 và Điều 6) và một khu vực thi đấu. Các
đường biên dài hơn gọi là đường biên dọc, đường biên
ngắn hơn gọi là đường khung thành (ở giữa 2 cọc gôn)
hoặc những đường ở bên ngoài khung thành (về hai phía
của khung thành).
Cần có một hành lang an toàn ở xung quanh sân thi
đấu. Hành lang này có độ rộng ít nhất là 1 mét tính từ
đường biên dọc và 2 mét tính từ đường khung thành.
Các điều kiện của sân thi đấu không được thay đổi
trong suốt trận đấu để tạo lợi thế cho một bên.
1.2. Khung thành (hình 2a và 2b) được đặt ở chính
giữa mỗi đường cuối sân, gắn chặt với mặt sân hoặc mặt
tường phía sau. Mặt trong của khung thành có chiều cao
2 mét và rộng 3 mét.
Các cột dọc được nối với xà ngang. Mặt sau của cột
dọc thẳng hàng với mép ngoài của đường khung thành.
6

Điểm giao nhau giữa cột dọc và xà ngang là hình
vuông, mỗi cạnh dài 8cm. Tại 3 mặt có thể nhìn thấy từ
trong sân phải được sơn bằng 2 màu xen kẽ, có gam
màu tương phản nhau và nổi bật lên so với phần nền
phía sau khung thành.
Khung thành phải có lưới được lắp đặt sao cho khi
bóng bay vào khung thành thì thường là nằm yên trong
lưới.
1.3. Tất cả các đường trên sân đều được tính vào khu
vực thi đấu. Đường khung thành có độ rộng 8cm ở phần
giữa hai cột dọc (xem hình 2a), còn tất cả các đường
khác rộng 5cm.
Các đường nằm giữa 2 khu vực sát nhau có thể được
thay thế bằng cách vẽ màu khác nhau.
1.4. Trước mỗi khung thành có một vùng cấm địa
(xem giải thích 5). Vùng cấm địa được xác định bởi
vạch cấm địa (đường 6 mét), được vẽ như sau: (a) một
đường thẳng dài 3 mét ngay phía trước khung thành,
đường
đường
khung
đường

này song song với đường khung thành và cách
khung thành 6 mét (đo từ mép ngoài của đường
thành đến mép trước của vạch cấm địa); (b) 2
1/4 cung tròn, mỗi cung có bán kính 6 mét (tính
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từ mép bên trong của cột dọc), nối đường thẳng dài 3
mét và đường cuối sân (hình 1 và 2a).
1.5. Vạch mép phạt trực tiếp (vạch 9 mét) là một
đường nét đứt cách vạch cấm địa 3 mét. Chiều dài mỗi
đoạn và phần khoảng cách giữa 2 đoạn là 15cm (xem
hình 1).
1.6. Vạch ném phạt 7 mét là một đường thẳng dài 1
mét, ngay trước khung thành. Nó song song và cách
đường khung thành 7 mét (tính từ mép sau của đường
khung thành tới mép trước của vạch 7 mét) (xem hình 1).
1.7. Vạch giới hạn thủ môn (vạch 4 mét): là một
vạch dài 15cm ngay trước khung thành. Vạch này song
song và cách đường khung thành 4 mét (đo từ mép sau
của đường khung thành tới mép trước của vạch 4 mét)
(xem hình 1).
1.8. Đường giữa sân nối 2 điểm giữa của 2 đường
biên dọc (hình 1 và 3).
1.9. Vạch thay người (đoạn nét đứt ở đường biên
dọc) cho mỗi đội được, kẻ từ đường giữa sân đến điểm
cách đường giữa sân 4.5 mét. Tại điểm kết thúc của
vạch thay người kẻ một đường song song với đường
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giữa sân, mở rộng về hai phía trong và ngoài đường
biên mỗi bên 15cm (hình 1 và 3).
Những yêu cầu chi tiết hơn về kỹ thuật cho sân và
khung thành có thể tìm trong phần “Hướng dẫn về sân
và khung thành thi đấu”.
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SÂN BÃI VÀ KÍCH THƢỚC

Hình 1
10

KHUNG THÀNH

Hình 2a
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Hình 3
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ĐIỀU 2. THỜI GIAN THI ĐẤU, TÍN HIỆU
KẾT THÚC VÀ TẠM DỪNG THI ĐẤU
Thời gian thi đấu
2.1. Thời gian thi đấu thông thường cho tất cả các
đội có vận động viên từ 16 tuổi trở nên là 2 hiệp, mỗi
hiệp 30 phút, nghỉ giữa hai hiệp 10 phút.
Thời gian thi đấu thông thường cho đội tuyển trẻ là 2
hiệp x 25 phút đối với lứa tuổi từ 12 -16 và 2 hiệp x 20
phút đối với lứa tuổi từ 8 - 12. Trong cả hai trường hợp
thời gian nghỉ giữa hiệp là 10 phút.
2.2. Hiệp phụ được bắt đầu sau khi nghỉ 5 phút nếu
trận đấu kết thúc với tỷ số hoà sau khi thi đấu hết 2 hiệp
chính và bắt buộc phải quyết định đội thắng. Thời gian
thi đấu hiệp phụ gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 5 phút và nghỉ
giữa 2 hiệp là 1 phút.
Nếu kết quả vẫn tiếp tục hoà sau 2 hiệp phụ đầu tiên
thì 2 đội sẽ tiếp tục thi đấu thêm 2 hiệp phụ nữa sau khi
13

nghỉ 5 phút, mỗi hiệp vẫn là 5 phút và nghỉ giữa 2 hiệp
là 1 phút.
Nếu tỷ số vẫn hoà thì sẽ quyết định đội thắng theo
điều lệ của giải.
Nếu trong trường hợp đội thắng thua phải quyết định
bằng ném phạt 7 mét thì phải tuân theo quy định sau: tất
cả các đấu thủ mà không bị phạt (thẻ đỏ, tạm đuổi 2
phút, truất quyền thi đấu) trước thời điểm kết thúc trận
đấu đều được tham gia ném 7 mét. Mỗi đội được đăng
ký 5 đấu thủ, mỗi người ném 1 quả luân lưu; các đội
không phải xác định ai là người ném quả tiếp theo. Các
đội được tự do chọn và thay thế thủ môn trong số các
đấu thủ được phép tham gia thi đấu. Đấu thủ ném phạt
có thể cả là thủ môn. Trọng tài sẽ quyết định sử dụng
khung thành nào để ném phạt bằng cách tung đồng xu,
đội thắng được quyền ưu tiên ném trước hay sau hoặc
chọn sân, đội thua sử dụng quyền còn lại. Nếu như kết
quả vẫn hòa sau 5 loạt ném, phải tiếp tục thực hiện 5
loạt tiếp theo. Trong trường hợp như vậy mỗi đội lại chỉ
định 5 đấu thủ, có thể giữ nguyên hoặc thay mới cả 5
người đã tham gia loạt ném trước. Thể thức này được
tiếp tục cho đến khi nào phân thắng bại. Tuy nhiên đội
thắng cuộc sẽ được xác định ngay sau khi có sự khác
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biệt về tỷ số khi cả hai đội đã thực hiện xong số quả
ném bằng nhau.
Đấu thủ không được phép tham gia ném phạt 7 m nếu
như phạm lỗi nghiêm trọng, phạm lỗi tái diễn hành vi
phi thể thao (xem Điều 16.13). Nếu đấu thủ trong nhóm
5 người được chọn tham gia ném phạt 7 m phạm lỗi
này, lãnh đội phải chỉ định người thay thế.
Tín hiệu kết thúc
2.3. Thời gian thi đấu được tính từ khi có tiếng còi
khai cuộc của trọng tài cho giao bóng và kết thúc khi có
tín hiệu kết thúc tự động của đồng hồ hay tín hiệu của
trọng tài bấm giờ. Nếu không có tín hiệu nào được phát
ra thì trọng tài chính trên sân sẽ thổi còi báo hiệu kết
thúc (Điều 17.10).
Chú ý:
Nếu không có hệ thống đồng hồ báo hiệu kết thúc tự
động, trọng tài bấm giờ sẽ sử dụng đồng hồ để bàn hoặc
đồng hồ bấm giây và đưa ra tín hiệu kết thúc (Điều
18.2).
2.4. Phạm lỗi và hành vi phi thể thao diễn ra trước
hoặc cùng một lúc với tín hiệu kết thúc (hết hiệp một
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hoặc kết thúc trận đấu, cũng như của hiệp phụ) đều phải
bị xử phạt, ngay cả khi quả ném phạt trực tiếp hoặc quả
ném phạt 7 m không thể thực hiện được sau khi có tiếng
còi tín hiệu kết thúc.
Tương tự, quả ném phạt sẽ phải thực hiện lại nếu tín
hiệu kết thúc (của hiệp 1, kết thúc trận đấu hoặc của
hiệp phụ) vang lên cùng lúc quả ném phạt trực tiếp hoặc
quả ném phạt 7 m đang được thực hiện hoặc bóng đang
trên đường đi (bay trên không).
Trong cả hai trường hợp, trọng tài cho kết thúc trận
đấu chỉ sau khi quả ném phạt trực tiếp hoặc quả ném
phạt 7 mét được thực hiện hoặc đã thực hiện xong khi
kết quả của quả ném này đã được xác định (xem phần
giải thích luật I).
2.5. Khi thực hiện (hoặc thực hiện lại) các quả ném
phạt như Điều 2.4, các hạn chế đặc biệt chỉ áp dụng với
những vị trí đấu thủ hoặc đấu thủ thay thế. Một ngoại lệ
đối với việc linh động thay thế bình thường đấu thủ tại
Điều 4.4 là chỉ có đội đang khống chế bóng mói được
thay 1 đấu thủ. Tất cả các lỗi vi phạm đều bị xử lý theo
Điều 4. 5.
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Ngoài ra các đấu thủ của đội phòng thủ phải đứng
cách xa ít nhất là 3 mét đấu thủ tấn công có bóng đang
đứng ngoài khu vực ném phạt trực tiếp của đối phương
(vòng 9m), (xem thêm Điều 13.7, giải thích luật 1).
2.6. Các đấu thủ hoặc chỉ đạo viên phải chịu các hình
thức xử phạt cá nhân nếu phạm lỗi hoặc có thái độ phi
thể thao trong khi đang thực hiện ném phạt trực tiếp
hoặc ném phạt 7 mét trong hoàn cảnh đã được mô tả ở
Điều 2.4-5. Tuy nhiên, lỗi vi phạm trong khi thực hiện
ném phạt như thế này không thể dẫn đến ném phạt cho
đội kia.
2.7. Nếu các trọng tài cho rằng trọng tài bấm giờ đã
ra tín hiệu kết thúc (hết hiệp một hay kết thúc trận đấu)
quá sớm thì họ phải giữ các đấu thủ lại sân và cho thi
đấu đến hết thời gian quy định.
Đội đang khống chế bóng khi có tín hiệu kết thúc
sớm của trọng tài sẽ tiếp tục được có bóng khi trận đấu
tiếp tục. Nếu bóng ngoài cuộc, trận đấu sẽ được tiếp tục
bằng quả giao bóng theo tình huống trước đó. Nếu bóng
vẫn trong cuộc, trận đấu sẽ được tiếp tục bằng ném phạt
trực tiếp theo Điều 13.4a-b.
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Nếu hiệp thứ nhất của trận đấu (hoặc hiệp phụ thứ
nhất) được kết thúc quá muộn so với thời gian quy định
thì thời gian thi đấu hiệp 2 sẽ được rút ngắn lại tương
ứng khoảng thời gian vượt quá ở hiệp trước. Nếu hiệp
thứ 2 của trận đấu (hoặc hiệp phụ thứ 2) được kết thúc
muộn hơn thời gian quy định thì trọng tài không thể
thay đổi được gì.
Thời gian tạm dừng
2.8. Tạm dừng trận đấu là bắt buộc khi:
a) Đưa ra quyết định tạm đuổi 2 phút, truất quyền thi
đấu.
b) Có quyết định cho hội ý;
c) Có tín hiệu còi của trọng tài bấm giờ hoặc của
giám sát kỹ thuật;
d) Khi các trọng tài thấy cần hội ý theo Điều 17.7;
Thời gian tạm dừng trận đấu thông thường được đưa
ra trong một số tình huống xác định, tuỳ thuộc vào diễn
biến trận đấu (xem phần giải thích luật 2).
Những lỗi xảy ra trong thời gian tạm dừng cũng được
xem như lỗi xảy ra trong thời gian thi đấu (Điều 16.10).
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2.9. Theo luật, trọng tài quyết định dừng đồng hồ và
tiếp tục trận đấu.
Trọng tài trên sân báo hiệu tạm dừng thi đấu cho
trọng tài bấm giờ bằng 3 tiếng còi ngắn và ra hiệu tay số
15. Tuy nhiên, trong trường hợp bắt buộc phải dừng trận
đấu theo tín hiệu còi của trọng tài bấm giờ hoặc của
giám sát kỹ thuật (Điều 2.8 b- c) thì trọng tài bấm giờ
phải dừng đồng hồ thi đấu ngay lập tức mà không cần
phải đợi tín hiệu của trọng tài trên sân.
Sau mỗi lần tạm dừng thời gian thi đấu, trọng tài báo
giờ cũng thổi còi báo hiệu tiếp tục trận đấu (Điều
15.5b).
Chú ý: Tín hiệu còi của trọng tài bấm giờ hoặc của
giám sát kỹ thuật là tín hiệu có giá trị chính thức cho
dừng trận đấu. Cho dù các trọng tài trên sân và các đấu
thủ không lập tức hiểu được rằng đã chính thức dừng thì
bất kỳ diễn biến nào trên sân diễn ra sau tín hiệu còi đều
không được công nhận. Điều đó có nghĩa là kể cả bàn
thắng ghi được sau tín hiệu còi đều không được công
nhận. Tương tự, quyết định về các quả ném (7 mét, trực
tiếp, giao bóng, ném biên, phát bóng) đều không có giá
trị. Trận đấu sẽ được tiếp tục theo đúng quy định phù
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hợp với tình huống tại thời điểm có tín hiệu còi dừng
trận đấu của trọng tài bấm giờ hoặc của giám sát kỹ
thuật (điều này phải được hiểu là lý do chính của việc
tạm dừng này do có hội ý của một trong hai đội hoặc do
thay người không đúng quy định.
Tuy nhiên, những hình thức xử phạt cá nhân do các
trọng tài đưa ra khoảng thời gian giữa tín hiệu còi của
trọng tài bấm giờ và tín hiệu trọng tài trên sân cho dừng
trận đấu vẫn được giữ nguyên hiệu lực. Việc vận dụng
quy định này không liên quan đến dạng lỗi vi phạm và
cũng không liên quan đến mức độ của hình thức xử
phạt.
2.10. Mỗi đội có quyền được 1 phút hội ý trong mỗi
hiệp thi đấu chính. Điều này không áp dụng cho thi đấu
hiệp phụ (giải thích luật số 3).
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ĐIỀU 3. BÓNG
3.l. Bóng được làm bằng da hoặc chất liệu giả da.
Bóng phải có hình cầu và không được bóng hoặc trơn
(Điều 17.3).
3.2. Kích cỡ của bóng như chu vi hoặc trọng lượng
phù hợp với các hạng, các lứa tuổi khác nhau như sau:
Bóng có chu vi 58 - 60cm và trọng lượng 425 475gram (số 3 của IHF) cho nam và nam trẻ (trên 16
tuổi).
Bóng có chu vi 54 - 56cm và trọng lượng là 325 375gram (số 2 của IHF) cho nữ và nữ trẻ (trên 14 tuổi)
và nam trẻ (từ 12 - 16 tuổi).
Bóng có chu vi 50 - 52cm và trọng lượng là 290 -3
30gram (số 1 của IHF) cho nữ trẻ (8- 14 tuổi) và nam trẻ
(từ 8-12 tuổi);
Chú ý:
Các yêu cầu kỹ thuật đối với bóng dùng trong những
trận đấu quốc tế phải theo “quy định về bóng của IHF’.
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Kích thước và trọng lượng của bóng mini không
được quy định trong luật thi đấu thông thường.
3.3. Trong mỗi trận đấu, phải có ít nhất 2 quả bóng
đủ tiêu chuẩn. Bóng dự trữ phải được để ở bàn của trọng
tài bấm giờ trong suốt thời gian thi đấu và phải đảm bảo
tiêu chuẩn theo Điều 3.1-2.
3.4. Trọng tài sẽ quyết định thời diểm sử dụng bóng
dự trữ. Trong trường hợp cần thay bóng, trọng tài nên
nhanh chóng đưa bóng vào cuộc để giảm thiểu và tránh
tạm dừng trận đấu.
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ĐIỂU 4. ĐỘI, THAY NGƢỜI,
TRANG PHỤC, CHẤN THƢƠNG ĐẤU THỦ
Đội bóng
4.1. Một đội bóng gồm 14 đấu thủ.
Mỗi đội không được phép có hơn 7 đấu thủ thi đấu
trên sân. Số còn lại là đấu thủ dự bị.
Trong toàn bộ thời gian thi đấu, mỗi đội bắt buộc
phải có 1 thủ môn trên sân. Thủ môn có thể trở thành
đấu thủ giữa sân vào bất cứ lúc nào (lưu ý theo điều 8.5
giải thích luật 2). Tương tự như vậy, một đấu thủ đang
thi đấu ở khu vực giữa sân có thể làm thủ môn tại mọi
thời điểm (tuy nhiên xem Điều 4.4 và 4.7).
Một đội ít nhất phải có 5 đấu thủ trên sân khi bắt đầu
trận đấu.
Số lượng đấu thủ ở mỗi đội có thể tăng lên đến 14
vào bất cứ thời điểm nào trong trận đấu kể cả khi thi đấu
hiệp phụ.
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Trận đấu vẫn có thể tiếp tục thậm chí khi một đội có
dưới 5 đấu thủ trên sân. Các trọng tài có quyền quyết
định khi nào thì huỷ bỏ trận đấu (Điều 17.12).
Liên đoàn thế giới, châu lục và quốc gia có thể áp
dụng số lượng đấu thủ, tuy nhiên số lượng này không
quá 16 đấu thủ.
4.2. Mỗi đội được phép có tối đa 4 chỉ đạo viên trong
thời gian thi đấu. Không thể thay những người này trong
khi trận đấu đang diễn ra. Trong đó, một người được coi
là lãnh đội. Chỉ có lãnh đội mới được phép liên lạc với
trọng tài bấm giờ, ghi điểm và có thể cả trọng tài chính
trên sân (tuy nhiên, xem phần giải thích luật 3: tạm
dừng hội ý).
Lãnh đội không được vào sân trong khi đang thi đấu.
Nếu vi phạm sẽ bị phạt như lỗi hành vi phi thể thao
(xem Điều 8.7, 16. lb, 16.3c,d và 16.6c). Trận đấu sẽ
được tiếp tục bằng ném phạt trực tiếp cho đối phương
(Điều 13.1a-b, tuy nhiên xem phần giải thích luật 7).
Lãnh đội phải đảm bảo rằng trận đấu bắt đầu không
có chỉ đạo viên nào (ngoài 4 người đã đăng ký) hoặc các
đấu thủ khác (ngoài đã đăng ký thi đấu), (xem Điều 4.3)
được có mặt tại khu vực thay người. Các vi phạm sẽ
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được xử phạt theo hình thức tăng dần đối với lãnh đội
(Điều 16.lb, 16.3d và 16.6c).
4.3. Một đấu thủ hay một chỉ đạo viên được quyền
tham gia nếu người đó đã được đăng ký vào biên bản thi
đấu và có mặt khi trận đấu bắt đầu.
Nếu các đấu thủ và chỉ đạo viên đến sau khi trận đấu
đã bắt đầu thì phải được sự đồng ý của trọng tài bấm
giờ, ghi điểm cho phép tham gia và đăng ký vào biên
bản thi đấu.
Theo quy tắc, 1 đấu thủ được phép tham gia có thể
vào sân qua vạch thay người của đội mình vào bất cứ
thời điểm nào (tuy nhiên xem Điều 4.4, 4.6).
Lãnh đội phải đảm bảo rằng những đấu thủ vào sân
thi đấu là những người đã được đăng ký danh sách tham
gia thi đấu. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo lỗi hành vi phi
thể thao của lãnh đội (13.1a-b, 16.lb, 16.3d và 16.6c, tuy
nhiên xem thêm phần giải thích luật 7).

Thay người
4.4. Đấu thủ thay thế có thể vào sân thi đấu tại bất kỳ
thời điểm nào và nhiều lần mà không cần thông báo cho
trọng tài bấm giờ, ghi điểm miễn là các đấu thủ mà họ
thay thế đã rời sân (Điều 2. 5).
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Các đấu thủ luôn luôn rời sân và vào sân ở vạch thay
người của đội mình (Điều 4.5). Điều này cũng áp dụng
đôi với thay thủ môn (xem thêm điều 4.7 và 14.10).
Luật thay người cũng có hiệu lực trong suốt thời gian
tạm dừng trận đấu (trừ khi tạm dừng hội ý).
Chú thích: Mục đích của khái niệm “vạch thay
nguời” là nhằm đảm bảo sự thay người trung thực và có
trật tự. Không chủ ý trừng phạt cầu thủ khi họ vượt qua
đường biên dọc hoặc khu cấm địa không với mục đích
tạo ra lợi thê cho đội mình (ví dụ lấy nước hoặc khăn
lau để tại đường biên dọc). Tuy nhiên sự lạm dụng quá
mức hoặc có tính chất chiến thuật tạo lợi thế ở khu vực
ngoài sân đấu sẽ bị xử phạt theo Điều 7.10.
4.5. Phạm lỗi thay ngưòi sẽ bị phạt tạm đuổi 2 phút
đối với đấu thủ phạm lỗi. Nếu có 2 đấu thủ trở lên trong
cùng một đội phạm lỗi thay người trong cùng một tình
huống thì chỉ có đấu thủ đầu tiên bị phạt.
Trận đấu sẽ được tiếp tục bằng ném phạt trực tiếp
cho đối phương (Điều 13.la-b và phần giải thích luật 7).
4.6. Nếu có thêm một đấu thủ vào sân mà không qua
thay người khác làm ảnh hưởng đến trận đấu từ khu vực
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thay người, đấu thủ đó sẽ bị tạm đuổi 2 phút. Ngoài ra,
đội bóng còn bị phạt thiếu 1 đấu thủ nữa trong 2 phút
tiếp theo.
Nếu một đấu thủ vào sân trong khi đang bị tạm đuổi
2 phút, đấu thủ đó sẽ phải chịu thêm 2 phút tạm đuổi.
Lần tạm đuổi này có hiệu lực ngay lập tức nên đội đó sẽ
phải chịu thiếu thêm người trong khoảng thời gian còn
lại của 2 phút tạm đuổi thứ nhất.
Trong cả hai trường hợp, trận đấu sẽ được tiếp tục
bằng ném phạt trực tiếp cho đối phương (Điều 13.la-b,
và phần gải thích luật 7).

Trang phục
4.7. Tất cả các đấu thủ trên sân phải mặc trang phục
giống nhau. Màu sắc và kiểu dáng của trang phục 2 đội
phải được dễ dàng phân biệt với nhau. Đấu thủ là thủ
môn phải mặc trang phục có màu sắc khác với các đấu
thủ khác trên sân của cả 2 đội và với cả thủ môn của đội
kia (Điều 17.3).
4.8. Áo của các đấu thủ phải được đánh số từ 1 đến
99. Các số áo có chiều cao ít nhất 20cm ở phía sau và 10
cm ở phía trước ngực.
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Màu của các số phải tương phản với tông màu của áo.
Nếu một đấu thủ trên sân được thay thế trở thành thủ
môn và ngược lại thì trong cả hai trường hợp đều phải
mang đúng số áo trước đó của đấu thủ đó.
4.9. Các đấu thủ phải đi giày thể thao.
Không được phép mang hoặc đeo các vật dụng có thể
gây nguy hiểm cho người khác. Bao gồm: Bảo vệ đầu
hoặc mặt nạ, vòng tay, đồng hồ, nhẫn, vòng cổ hay dây
chuyền, hoa tai, kính mà không được bọc lại hoặc có
khung cứng hoặc bất cứ thứ gì khác có thể gây nguy
hiểm cho các đấu thủ (17.3).
Được phép mang băng đầu nếu nó được làm từ chất
liệu mềm dẻo.
Các đấu thủ không tuân theo quy định này sẽ không
được phép tham gia cho đến khi chấp hành.
4.10. Chấn thương của đấu thủ bị chảy máu hay có máu
trên người hoặc trên trang phục, đấu thủ đó phải tự nguyện
rời sân ngay lập tức (bằng hình thức thay người thông
thường), để được cầm máu, băng bó và gột sạch vết máu
trên người và trên trang phục. Đấu thủ không được phép
vào sân nếu như chưa làm xong những việc này.
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Một đấu thủ không tuân theo chỉ dẫn của trọng tài về
vấn đề này sẽ bị coi như vi phạm điều luật về hành vi
phi thể thao (Điều 8.7, 16.1b và 16.3d).
4.11. Trong trưòng hợp bị chấn thương, trọng tài có
thể cho phép (bằng ký hiệu tay số 15 và 16) 2 người đã
được đăng ký (Điều 4.3) vào sân trong thời gian tạm
dừng chỉ với mục đích giúp đỡ đấu thủ bị chấn thương
của đội đó.
Nếu có thêm người vào sân sau khi đã có hai người
được trọng tài chi phép để giúp đỡ người bị thương, thì
những ngưòi này sẽ bị xử phạt lỗi vào sân sai luật theo
Điều 4.6 và 16.3a. Nếu người được phép vào sân để trợ
giúp người bị chấn thương, nhưng không trợ giúp người
chấn thương mà lại chỉ đạo các cầu thủ, tiếp xúc với đấu
thủ đối phương và trọng tài thì sẽ bị xử theo hành vi phi
thể thao (Điều 16ệlb, 16.3d và 16.6c).
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ĐIỀU 5. THỦ MÔN
Thủ môn được phép:
5.1. Chạm bóng bằng bất cứ phần nào của cơ thể
trong khi phòng thủ trong vùng cấm địa
5.2. Di chuyển cùng bóng trong vùng cấm địa mà
không bị giới hạn như các đấu thủ trên sân (7.2- 4, 7.7).
Tuy nhiên, thủ môn cũng không được phép trì hoãn thời
gian thực hiện phát bóng (Điều 6.4-5, 12.2 và 15.5b).
5.3. Rời khỏi vùng cấm đia mà không có bóng và
tham gia thi đấu ở khu vực giữa sân. Khi đó, thủ môn
phải tuân theo những luật lệ dành cho các đấu thủ thi
đấu ở khu vực giữa sân.
Thủ môn bị coi là đã rời khỏi vùng cấm địa khi có
bất cứ bộ phận nào của cơ thể chạm sân bên ngoài vạch
cấm địa.
5.4. Ra khỏi vùng cấm địa cùng bóng, tiếp tục chơi
bóng nếu chưa khống chế được bóng.
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Thủ môn không được phép:
5.5. Gây nguy hiểm cho đối phương trong khi phòng
thủ (Điều 8.3, 8.5 ghi chú, 13. lb);
5.6. Rời vùng cấm địa khi đã khống chế được bóng.
Vi phạm điều này sẽ bị ném phạt trực tiếp (theo Điều
6.1, 13.la và 15.7 đoạn 3), khi trọng tài đã thổi còi để
thủ môn phát bóng; nếu không thì thủ môn sẽ thực hiện
lại quả phát bóng (Điều 15.7 đoạn 2) tuy nhiên xem
thêm phép lợi thế tại Điều 15.7 nếu thủ môn mất bóng
ngoài vùng cấm địa sau khi vượt ra ngoài đường cấm
địa với bóng trong tay.
5.7. Chạm bóng khi đang nằm hoặc lăn trên mặt sân
ở bên ngoài vùng cấm địa mà thủ môn còn đang ở trong
vùng cấm địa (Điều 6.1, 13.la).
5.8. Đưa bóng vào vùng cấm địa khi bóng đang nằm
hoặc lăn trên mặt sân ngoài vùng cấm địa (Điều 6.1, 13. la);
5.9. Cầm bóng từ ngoài khu cấm địa di chuyển vào
trong khu cấm địa (Điều 6.l, 13.la).
5.10. Chạm bóng bằng bàn chân hoặc cẳng chân khi
bóng đang chuyển động từ khu cấm địa về phía khu vực
giữa sân (Điều 13.la).
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5.11. Vượt qua vạch giới hạn thủ môn (vạch 4 mét)
hoặc đường kéo dài của vạch này trước khi bóng rời tay
của đối phương đang thực hiện ném phạt 7 mét (Điều
14.9);
Chú ý:
Chừng nào mà thủ môn còn để một chân ở trên hoặc
trong vạch giới hạn thủ môn (vạch 4 mét) thì anh ta
được phép di chuyển chân kia hoặc bất kỳ phần nào của
cơ thể qua vạch này nhưng không được chạm sàn (ở
trên không).
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ĐIỀU 6. VÙNG CẤM ĐỊA
6.1. Chỉ có thủ môn mới được phép vào vùng cấm
địa (tuy nhiên, xem Điều 6.3). Vùng cấm địa bao gồm
cả vạch cấm địa. Bất cứ đấu thủ nào chạm vào vạch cấm
địa đều bị coi là vào vùng cấm địa.
6.2. Khi có một đấu thủ trên sân vào vùng cấm địa,
quyết định như sau:
a) Thủ môn sẽ phát bóng nếu đấu thủ tấn công vi
phạm vùng cấm địa với bóng trong tay hoặc không có
bóng trong tay nhưng tạo lợi thế (Điều 12.1);
b) Ném phạt khi đấu thủ của đội phòng thủ lọt vào
vùng cấm địa tạo được lợi thế nhưng không ảnh hưởng
tới cơ hội ghi bàn (Điều 13.lb, xem giải thích luật 8.7f).
c) Phạt đền 7 mét khi đấu thủ trên sân của đội phòng
thủ vi phạm vùng cấm địa và phá hủy một cơ hội ăn bàn
rõ ràng của đối phương (Điều 14.la). Theo quy định của
luật này, khái niệm vi phạm vùng cấm địa được hiểu là
bước chân vào vùng cấm địa chứ không phải chỉ giẫm
chân vào vạch giới hạn vùng cấm địa.
6.3. Không bị phạt khi vi phạm vào vùng cấm địa
trong những trường hợp:
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a) Đấu thủ vào vùng cấm địa sau khi chơi bóng và
không gây bất lợi cho đối phương;
b) Đấu thủ vào vùng cấm địa nhưng không có bóng
và không tạo được lợi thế;
6.4. Bóng được xem là ngoài cuộc nếu thủ môn đang
giữ bóng bằng tay trong khu vực cấm địa (Điều 12.1)
thủ môn phải đưa bóng vào cuộc bằng cách phát bóng
lên (Điều 12.2).
6.5. Bóng vẫn trong cuộc khi nó lăn trên sân trong
khu cấm địa. Bóng thuộc quyền sở hữu của thủ môn và
chỉ có thủ môn mới được quyền chạm bóng. Thủ môn
có thể nhặt bóng lên, chuyển thành bóng chết và sau đó
lại đưa bóng vào cuộc, theo Điều 6.4 và 12.1-2 (xem
thêm 6.7b). Nếu bóng chạm vào đồng đội của thủ môn
khi bóng đang lăn thì sẽ dẫn đến quả ném phạt trực tiếp
(13. la). Nếu bóng chạm vào đối phương khi bóng đang
lăn (xem 14. la, giải thích luật 6c) thì trận đấu sẽ được
tiếp tục bằng quả thủ môn ném bóng (12.1.3).
Bóng chết, ngay khi bóng nằm trên sân trong khu
cấm địa (12.1.2). Bóng thuộc quyền sở hữu của thủ môn
và chỉ có thủ môn mới được quyền chạm bóng. Thủ
môn phải đưa bóng vào cuộc theo Điều 6.4 và 12.2
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(xem thêm 6:7b). Thủ môn vẫn ném bóng cho dù đấu
thủ của đội nào chạm bóng (12.1 và 13.3).
Các đấu thủ được phép chạm bóng trên không khi
bóng bay trong khu cấm địa nhưng phải tuân thủ Điều
7:1 và 7:8.
6.6. Trận đấu sẽ tiếp tục (bằng một quả phát bóng
theo Điều 6.4-5) nếu một đấu thủ của đội bóng phòng
thủ chạm bóng khi đang phòng thủ và thủ môn bắt được
hoặc bóng dừng lại trong vùng cấm địa.
6.7. Nếu một đấu thủ chơi bóng trong vùng cấm địa
của đội nhà thì quyết định như sau:
a) Tính một bàn thắng nếu bóng lọt vào gôn;
b) Ném phạt trực tiếp nếu bóng dừng lại trong vùng
cấm địa hoặc nếu thủ môn chạm bóng và bóng không
vào gôn (Điều 13a-b).
c) Ném biên nếu bóng đi ra ngoài đường cuối sân
(Điều 11.1).
d) Tiếp tục trận đấu nếu bóng bay qua vùng cấm địa
trở lại giữa sân mà không chạm vào thủ môn.
6.8. Nếu bóng từ vùng cấm địa dội trở lại giữa sân
coi như bóng trong cuộc.
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ĐIỀU 7. THỈ ĐẤU, THI ĐẤU TIỀU CỰC
Thi đấu
Các đấu thủ dươc phép:
7.1. Ném, bắt, chặn, đẩy và đánh bóng bằng bàn tay
(mở hoặc đóng), cánh tay, đầu, thân, đùi và đầu gối;
7.2. Giữ bóng tối đa là 3 giây, kể cả khi bóng đang
nằm trên sân (Điều 13.la);
7.3. Cầm bóng di chuyển tối đa 3 bước (Điều 13.la),
một bước được tính khi:
a) Đấu thủ đang đứng với 2 chân trên sân, nhấc một
chân lên rồi đặt xuống hoặc di chuyển vị trí một bàn
chân từ chỗ này sang chỗ khác.
b) Đấu thủ chỉ chạm mặt sân bằng một chân, bắt
bóng và sau đó chạm mặt sân bằng chân kia;
c) Đấu thủ sau khi nhảy lên bắt bóng chỉ chạm mặt
sân bằng một chân rồi lại nhẩy lò cò tiếp bằng chân đó
hoặc chạm sân bằng chân kia;
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d) Đấu thủ nhảy lên bắt bóng và chạm sân bằng cả 2
chân cùng một lúc, sau đó nhấc 1 chân lên rồi đặt xuống
hoặc di chuyển vị trí một bàn chân từ chỗ này sang chỗ
khác.
Lưu ý:
Để đảm bảo thống nhất với điều luật này, nếu đấu thủ
có bóng ngã xuống sân, trượt trên sân và sau đó đứng
dậy tiếp tục chơi bóng.
Trường hợp này cũng coi như đấu thủ cứu bóng,
kiểm soát bóng và đứng dậy tiếp tục chơi bóng.
7.4. Khi đang đứng tại chỗ cũng như di chuyển, đấu
thủ có quyền:
a) Đập bóng xuống đất một lần và bắt lại bằng 1 hoặc
2 tay;
b) Đập bóng xuống đất nhiều lần liên tiếp bằng một
tay (rê bóng) hoặc lăn bóng trên sân liên tục bằng 1 tay
và sau đó bắt lại hoặc cầm bóng lên bằng 1 hoặc 2 tay.
c) Lăn bóng liên tục trên sàn sau đó bắt buộc nhặt lên
bằng 1 hoặc 2 tay.
Ngay khi đấu thủ đã khống chế được bóng bằng 1
hoặc 2 tay, bóng phải rời khỏi tay trong vòng 3 giây
hoặc không quá 3 bước (Điều 13. la);
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Đập bóng hoặc rê bóng bắt đầu được tính khi đấu thủ
chạm bóng bằng bất kỳ phần nào của cơ thể làm bóng
rơi xuống mặt sân;
Sau khi bóng chạm vào một đấu thủ khác hoặc khung
thành, đấu thủ được phép vỗ bóng, dẫn bóng hoặc bắt
bóng lại (xem Điều 14.6).
7.5. Chuyển bóng từ tay này sang tay kia.
7.6. Chơi bóng trong khi đang quỳ, ngồi hoặc nằm
trên sân, điều này có nghĩa được phép thực hiện các quả
ném từ các tư thế nêu trên (quả ném phạt trực tiếp) nếu
đáp ứng được các yêu cầu của Điều 15.1, kể cả yêu cầu
phải có một bộ phận của chân tiếp xúc trực tiếp với mặt
sân.
Các đấu thủ không đươc phép:
7.7. Sau khi khống chế được bóng, không được phép
chạm bóng thêm một lần nữa trừ khi bóng đã chạm mặt
sân, chạm một đấu thủ khác, hoặc chạm khung thành
(Điều 13. la) tuy nhiên chạm thêm một lần nữa sẽ không
bị phạt nếu đấu thủ bắt bóng không chắc, tức là chưa
khống chế hoàn toàn được bóng khi đấu thủ này cố gắng
bắt bóng hoặc dừng bóng.
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7.8. Chạm bóng bằng chân hoặc cẳng chân trừ khi
bóng do đối phương ném vào chân (Điều 13.1a-b xem
điều 8.7e).
7.9. Tiếp tục chơi bóng nếu bóng chạm vào trọng tài
trên sân.
7.10. Nếu đấu thủ có bóng di chuyển ra ngoài sân với
1 hoặc cả 2 chân (trong khi bóng vẫn ở trong sân). Ví
dụ, đấu thủ có bóng di chuyển vòng qua đấu thủ phòng
thủ thì đối phương sẽ được hưởng quả ném phạt trực
tiếp (điều 13.la).
Nếu đấu thủ của đội có bóng di chuyển ra ngoài sân
mà không có bóng thì trọng tài sẽ ra hiệu cho đấu thủ
này phải vào sân ngay. Nếu đấu thủ không chấp hành,
hoặc hành động này sau đó tái diễn thì đội đó sẽ bị thổi
phạt và đối phương sẽ được hưởng quả phạt đó (Điều
13.la) mà không cần có sự cảnh báo thêm lần nào nữa.
Những hình phạt như vậy sẽ không dẫn tới các xử phạt
cá nhân (Điều 8 và 16).
Thi đấu tiêu cực
7.11. Đội đang có bóng không được phép giữ bóng
mà không có hành động rõ ràng về tấn công hoặc ném
bóng vào khung thành. Tương tự, không được phép trì
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hoãn nhiều lần việc thực hiện các quả ném biên, phạt
trực tiếp, giao bóng, phát bóng. (xem giải thích số 4)
Trừ khi xu hướng thi đấu tiêu cực được loại bỏ. Đội giữ
bóng sẽ bị phạt trực tiếp (Điều 13.la).
Điểm thực hiện quả phạt trực tiếp là vị trí quả bóng
lúc trận đâu bị tạm dừng.
7.12. Khi nhận thấy có thái độ thi đấu tiêu cực, trọng
tài sẽ ra dấu hiệu cảnh cáo (Hiệu tay số 17). Dấu hiệu
này tạo cho đội đang khống chế bóng có cơ hội thay đổi
chiều hướng tấn công để tránh bị mất bóng. Nếu chiều
hướng tấn công không thay đổi sau khi đã có dấu hiệu
cảnh cáo của trọng tài hoặc không thực hiện cú ném
bóng vào lưới thì đội giữ bóng sẽ bị phạt trực tiếp (xem
phần giải thích luật 4).
Trong một số tình huống cụ thể, trọng tài có thể phạt
trực tiếp đội giữ bóng mà không cần đưa ra dấu hiệu
cảnh cáo trước đó. Ví dụ như khi một đấu thủ cố ý từ bỏ
một cơ hội ghi bàn rõ ràng.
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ĐIỂU 8. LỖI VÀ HÀNH VI PHI THỂ THAO
8.1. Các đấu thủ được phép:
a) Dùng bàn tay mở để cướp chơi bóng khỏi tay đấu
thủ khác;
b) Dùng cánh tay cong để tạo tiếp xúc bằng cơ thể
với đối phương. Kiểm soát và theo sát đối phương;
c) Chỉ dùng thân người để cản trở đối phương trong
cuộc chiến giành vị trí.
Lưu ý: Cản trở nghĩa là ngăn chặn đối phương di
chuyển vào vị trí trống, về nguyên tắc, khi tạo cản trở,
duy trì cản trở và di chuyển khỏi vị trí cản trở phải thực
hiện bằng các hành động tích cực trong tiếp xúc với đối
phương (xem thêm 8.2b).
Các lỗi thông thường không dẫn tới lỗi cá nhân (xem
thêm phần các nguyên tắc ra quyết định xử phạt trong
điều 8.3 a-d).
8.2. Các đấu thủ không được phép:
a) Đẩy hoặc đánh bóng ra khỏi tay đối phương,
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b) Chặn đối phương bằng 2 cánh tay, bàn tay, hai
chân hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của cơ thể để buộc
đấu thủ đó phải dòi vị trí hay đẩy đấu thủ đó đi; điểm
này gồm cả việc sử dụng cùi trỏ gây nguy hiểm cả ở vị
trí tĩnh và trong chuyển động.
c) Nắm giữ đối phương (vào cơ thể hoặc trang phục),
cho dù đối phương vẫn có thể tự do di chuyển tiếp tục
thi đấu,
d) Chạy lao hay nhảy lao vào đối phương.
Các lỗi phải phạt lỗi cá nhân, Điều 8.3-6.
8.3. Các lỗi, hành động nhằm vào cơ thể của đối
phương, đều dẫn tới phạt cá nhân. Nghĩa là ngoài quả
ném phạt trực tiếp hoặc phạt đền, ít nhất phải có 1 hình
phạt tăng nặng bắt đầu bằng cảnh cáo (16.1), sau đó tạm
đuổi 2 phút (16:3b) và truất quyền thi đấu (16.6d).
Với các lỗi nặng hơn có 3 mức phạt dựa theo những
nguyên tắc ra quyết định phạt:
- Các lỗi có thể phạt đuổi 2 phút ngay (Điều 8:4).
- Các lỗi có thể truất quyền thi đấu (Điều 8.5).
- Các lỗi có thể truất quyền thi đấu và phải báo cáo
bằng văn bản sau đó (Điều 8.6).
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Các nguyên tắc ra quyết định phạt:
- Để việc đánh giá và ra quyết định phạt cá nhân
được phù hợp với từng lỗi cụ thể, cần áp dụng những
nguyên tắc sau; các nguyên tắc này cũng được kết hợp
với nhau trong từng tình huống cụ thể:
a) Vị trí của đấu thủ gây lỗi (phía trước, bên cạnh,
phía sau)
b) Phần cơ thể tạo ra hành vi vi phạm nhằm vào thân
người, tay ném bóng, chân, đầu, cổ.
c) Độ mạnh của hành vi vi phạm (cường độ của tiếp
xúc khi vi phạm phạm lỗi khi đối phương đang ở tốc độ
cao).
d) Tác động của hành vi vi phạm:
- Tác động tới cơ thể và kiểm soát bóng.
- Làm giảm hoặc ngăn ngừa khả năng di chuyển.
- Ngăn sự tiếp diễn của trận đấu.
Trong việc đánh giá các lỗi cần chú ý từng tình
huống cụ thể của trận đấu. (hành động ném gôn, chạy
vào khoảng trống, các tình huống có chạy tốc độ cao).
8.4. Các lỗi phạt tạm đuổi 2 phút luôn.
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Đối với một số lỗi, áp dụng trực tiếp hình thức tạm
đuổi 2 phút, không cần chú ý đấu thủ đó đã từng bị phạt
thẻ vàng trước đó hay chưa.
Áp dụng đặc biệt khi lỗi của đấu thủ gây nguy hiểm
cho đối phương (Điều 8.5 và 8.6).
Lưu ý những nguyên tắc khi ra quyết định phạt lỗi cá
nhân theo Điều 8.3, những lỗi sau bị phạt tạm đuổi 2
phút luôn:
a) Các lỗi được thực hiện với cường độ cao hoặc
nhằm vào đối phương đang chạy nhanh.
b) Giữ đối phương trong thời gian dài hoặc kéo đối
phương xuống.
c) Các lỗi nhằm vào đầu, cổ, họng.
d) Đánh mạnh vào thân người hoặc tay ném bóng.
e) Cố tình làm đối phương mất trọng tâm (đốn chân
của đối phương đang nhảy lên, xem thêm Điều 8:5a).
f) Chạy hoặc nhảy với tốc độ cao lao vào đối phương.
Các lỗi phạt truất quyền thi đấu luôn
8.5. Đấu thủ tấn công đối phương gây nguy hiểm cho
sức khỏe đối phương sẽ bị truất quyền thi đấu (16.6a).
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Nguy hiểm đặc biệt đối với sức khỏe đối phương từ
những lỗi có cường độ cao hoặc từ thực tế đối phương
hoàn toàn không chuẩn bị cho lỗi, vì vậy không thể bảo
vệ mình (xem lưu ý Điều 8.5).
Ngoài ra về nguyên tắc 8:3 và 8:4, trong khi ra quyết
định cần áp dụng những nguyên tắc sau:
a) Việc thực tế mất kiểm soát cơ thể trong khi đang
chạy, nhảy hoặc thực hiện động tác ném;
b) Có hành động hung hăng nhằm vào một phần cơ
thể đối phương, đặc biệt là mặt, họng, cổ (cường độ của
va chạm cơ thể).
c) Thái độ thiếu quan tâm của đấu thủ phạm lỗi khi
phạm lỗi.
Lƣu ý:
Một lỗi với hành vi va chạm vật lý rất nhỏ cũng có thể
rất nguy hiểm và dẫn tới chấn thương nặng, nên lỗi xảy ra
khi đấu thủ đang nhảy lên trên không hoặc đang chạy và
vì vậy không thể tự bảo vệ bản thân. Những tình huống
kiểu đó rất nguy hiểm cho đối phương và lúc này khi đánh
giá để truất quyền thi đấu không cần lưu ý đến một yếu tố
cơ bản là cường độ của việc va chạm cơ thể.
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Trường hợp này cũng áp dụng trong tình huống khi
thủ môn rời khu cấm địa, nhằm cướp bóng được chuyền
ngang qua cho đối phương. Khi đó thủ môn cần đảm
bảo tình huống đó không gây nguy hiểm cho sức khỏe
của đối phương.
Thủ môn sẽ bị truất quyền thi đấu nếu:
a) Giành được quyền sở hữu bóng, nhưng trong bước
di chuyển va vào đối phương;
b) Không thể chạm tới hoặc kiểm soát bóng, nhưng
có va với đối phương;
Nếu trọng tài khẳng định được một trong những tình
huống trên, cho dù thủ môn không có hành vi vi phạm,
đối phương vẫn có thể chạm bóng, đối phương sẽ được
hưởng quả ném phạt 7m.
Truất quyền thi đấu đo hành động liều lĩnh đặc biệt
nguy hiểm có chủ ý hoặc cố tình (kèm theo báo cáo
bằng vản bản sau trận đấu).
8.6. Nếu trọng tài xác định một hành động tiều lĩnh đặc
biệt nguy hiểm có chủ ý hoặc cố tình, trọng tài phải làm
báo cáo bằng văn bản sau trận đấu, nhà chức trách có thẩm
quyền sẽ đưa ra quyết định về các hình phạt bổ sung.
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Sự thể hiện và các tính chất có thể coi là phù hợp với
nguyên tắc khi ra quyết định kèm theo Điều 8.5 là:
a) Hành động đặc biệt liều lĩnh hoặc đặc biệt nguy
hiểm.
b) Hành động có chủ ý hoặc cố tình, có thể không có
liên quan đến tình huống trận đấu.
Lƣu ý:
Khi lỗi 8.5 hoặc 8.6 xảy ra trong những phút cuối
cùng của trận đấu, với mục đích ngăn chặn quả ném
gôn, hành động đó được coi là hành vi phi thể thao
nghiêm trọng (Điều 8.10d) và sẽ bị phạt tương ứng.
Hành vi phi thể thao nghiêm trọng dẫn tới phạt cá
nhân theo Điều 8.7- 10
Hành vi phi thể thao bao gồm thể hiện bằng lời hoặc
hành động không phù hợp với tinh thần thể thao cao
đẹp. Do vậy được áp dụng cho cả đấu thủ và chỉ đạo
viên, cả trong và ngoài sân thi đấu. Hình phạt cho các
hành vi phi thể thao, phi thể thao nghiêm trọng và phi
thể thao đặc biệt nghiêm trọng phân biệt bằng 4 mức
khác nhau:
- Các hành động phạt theo mức tăng dần (8.7).
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- Các hành động bị phạt trực tiếp đuổi 2 phút luôn
(8:8).
- Các hành động phạt truất quyền thi đấu (8.9).
- Các hành động phạt truất quyền thi đâu và viết báo
cáo (8.10).
Hành vi phi thể thao phạt theo mức tảng dần
8.7. Những hành động được liệt kê dưới đây từ a - f
là những ví dụ về hành vi phi thể thao bị phạt theo mức
tăng dần, bắt đầu bằng cảnh cáo (16.lb):
a) Phản đối quyết định của trọng tài, bằng lời hoặc
hành động không lời nhằm vào một quyết định cụ thể
của trọng tài.
b) Quấy rầy đối phương hoặc đồng đội bằng lời nói
hoặc cử chỉ, quát mắng đối phương nhằm gây sao
nhãng.
c) Trì hoãn việc thực hiện quả ném phạt thông
thường của đối phương bằng cách không tuân thủ giới
hạn 3m.
d) Sử dụng động tác giả, cố gắng lừa trọng tài về
hành động của đối phương hoặc cường điệu tác động
của hành động nhằm tạo thời gian chết hoặc làm cho đối
phương bị phạt oan.
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e) Chặn tích cực một quả ném hoặc chuyền bóng sử
dụng bàn chân hoặc cẳng chân chuyển động hoàn toàn
theo phản xạ sẽ không bị phạt (Điều 7:8) ví dụ cùng di
chuyển cả 2 chân.
g) Nhiều lần vi phạm vùng cấm địa theo chiến thuật.
Hành vi phi thể thao phạt tạm đuổi 2 phút
8.8. Những hành động phi thể thao nghiêm trọng hơn
dẫn đến tạm đuổi 2 phút luôn, cho dù đấu thủ hay chỉ
đạo viên đó đã bị cảnh cáo hay chưa. Bao gồm:
a) Phản đối ầm ĩ bằng những hành động mạnh mẽ,
hành vi khiêu khích.
b) Khi quyết định chống lại đội đang sở hữu bóng và
đấu thủ của đội đó cầm bóng không ngay lập tức đưa
bóng cho đối phương bằng cách thả hoặc đặt bóng
xuống sân.
c) Ngăn chặn bóng đi vào khu vực thay thế.
Hành vi phi thể thao nghiêm trọng phạt truất
quyền thi đấu
8.9. Có một số lỗi phi thể thao bị coi là nghiêm trọng
dẫn đến truất quyền thi đấu. Bao gồm:
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a) Sau khi trọng tài ra quyết định, ném hoặc quẳng
bóng đi rất rõ ràng.
b) Nếu thủ môn lặp lại nhiều lần hành vi nhằm chặn
quả ném phạt đền.
c) Cố tình ném bóng vào đối phương trong thời gian
tạm dừng trận đấu; nếu quả ném được thực hiện với lực
mạnh và ở cự ly gần, thì nên coi hành vi đó như “hành
vi đặc biệt liều lĩnh” theo Điều 8.6 ở trên.
d) Khi quả ném phạt đền trúng vào đầu thủ môn và
thủ môn đó không di chuyển đầu theo hướng bóng.
e) Khi người ném phạt tự do ném trúng đầu đối
phương, nếu đối phương không di chuyển đầu theo
hướng bóng.
f) Hành động trả thù sau khi bị phạm lỗi.
Lƣu ý:
Trong trường hợp ném phạt đền hoặc phạt tự do,
người ném bóng có trách nhiệm không gây nguy hiểm
cho thủ môn hoặc bên phòng thủ.
Hành vi phi thể thao đặc biệt nghiêm trọng phạt
truất quyển thi đấu (kèm theo báo cáo bằng văn bản)
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8.10. Nếu trọng tài xác định một hành vi phi thể
thao đặc biệt nghiêm trọng, sau trận đấu trọng tài phải
làm báo cáo bằng văn bản; người có thẩm quyền sẽ
quyết định thêm những hình phạt bổ sung. Bao gồm:
a) Có hành vi lăng mạ hoặc đe dọa trực tiếp đối với
người khác, ví dụ trọng tài, trọng tài bấm giờ/ghi điểm,
quan chức, chỉ đạo viên, đấu thủ, khán giả. Hành vi đó
có thể bằng lời hoặc không lời (biểu lộ nét mặt cử chỉ
ngôn ngữ cơ thể hoặc va chạm cơ thể).
b) (I) Chỉ đạo viên can thiệp trận đấu trong sân thi
đấu hoặc khu vực thay người. (II) Một đấu thủ phá hủy
cơ hội ghi bàn rõ ràng bằng cách vào sân không hợp lệ
(Điều 4.6) hoặc từ khu vực thay người.
c) Nếu trong phút cuối cùng của trận đấu, bóng ngoài
cuộc và một đấu thủ hay chỉ đạo viên ngăn cản hoặc làm
chậm trễ việc thực hiện quả ném phạt của đối phương,
nhằm ngăn ngừa quả ném gôn hay giành cơ hội ghi bàn
rõ ràng. Hành vi đó bị coi là hành vi phi thể thao đặc
biệt nghiêm trọng và nó thể hiện ở những hành vi (hạn
chế hành động vật lý, chặn quả chuyền, can thiệp vào
việc nhận bóng, không trả bóng).
d) Nếu trong phút cuối cùng của trận đấu, bóng trong
cuộc và đối phương, làm hành động ngã xuống sân theo
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Điều 8:5 hoặc 8:6; ngăn đối phương cầm bóng có thể
ném gôn hoặc giành được cơ hội ghi bàn rõ ràng, hành
vi này không những phạt truất quyền thi đấu mà sau đó
phải báo cáo bằng văn bản.

ĐIỀU 9. BÀN THẮNG
9.1. Một bàn thắng được ghi khi toàn bộ bóng đã
vượt qua đường khung thành (hình 4), với điều kiện là
đấu thủ ném bóng hoặc đồng đội không phạm luật trước
hoặc trong khi thực hiện ném bóng. Trọng tài cuối sân
khẳng định bằng 2 hồi còi ngắn báo hiệu và ra Hiệu tay
số 12 rằng bàn thắng đã được ghi.
Một bàn thắng sẽ được tính nếu đấu thủ phòng thủ
phạm lỗi nhưng bóng vẫn vào lưới.
Một bàn thắng sẽ không được tính nếu trọng tài hoặc
trọng tài bấm giờ cho dừng trận đấu trước khi bóng
hoàn toàn vượt qua đường khung thành.
Một bàn thắng cho đội đối phương nếu đấu thủ tự
đưa bóng vào lưới nhà trừ trường hợp khi thủ môn đang
thực hiện quả phát bóng (Điều 12.2).
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Chú ý:
Một bàn thắng sẽ được tính nếu có 1 người hoặc 1
vật nào đó không tham gia vào trận đấu (khán giả...) cản
trở bóng bay vào lưới và trọng tài chắc chắn rằng nếu
không bị cản trở thì bóng sẽ vào lưới.
9.2. Khi trọng tài đã công nhận bàn thắng và đã thổi còi
cho giao bóng tiếp tục trận đấu thì bàn thắng đó không thể
xoá bỏ được nữa (tuy nhiên xem điều 2.9 lưu ý).
Trọng tài phải báo hiệu rõ (không cần cho giao bóng
nữa) rằng họ đã công nhận bàn thắng, nếu có tín hiệu
kết thúc hiệp đấu (trận đấu) ngay sau khi bàn thắng
được ghi và trước khi thực hiện giao bóng.
Chú ý:
Một bàn thắng phải được hiện trên bảng điểm ngay
khi được trọng tài công nhận.
9.3. Đội nào ghi nhiều bàn thắng hơn sẽ giành phần
thắng. Trận đấu hoà khi cả 2 đội ghi được số bàn thắng
bằng nhau hoặc cùng không ghi được bàn thắng nào
(Điều 2.2).
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ĐIỂU 10. QUẢ GIAO BÓNG
10.1. Khi bắt đầu trận đấu, 1 đội được giao bóng nếu
thắng khi bắt thăm đồng xu và chọn quyền giao bóng.
Đối phương có quyền chọn sân. Ngược lại, nếu đội bắt
thăm thắng chọn sân thì đối phương có quyền giao
bóng.
Hai đội đổi sân ở hiệp 2. Quả giao bóng đầu tiên ở
hiệp 2 do đội chưa được giao bóng ở đầu hiệp một thực
hiện.
Việc bắt thăm đồng xu sẽ được tiến hành lại trước
khi thi đấu hiệp phụ, tất cả các điều luật 10.1 trên đều áp
dụng cho thời gian thi đấu hiệp phụ.
10.2. Sau mỗi bàn thắng, trận đấu lại được tiếp tục
bằng quả giao bóng của đội vừa bị thua (xem thêm Điều
9.2, đoạn 2).
10.3. Quả giao bóng được thực hiện từ giữa sân (với
độ dung sai l,5m về mỗi phía) theo bất kỳ hướng nào,
trong vòng 3 giây sau khi có tiếng còi của trọng tài
(Điều 13.la, 15.7 đoạn 3). Đấu thủ thực hiện giao bóng
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phải đứng ít nhất 1 chân trên đường giữa sân còn chân
kia ở trên hoặc sau đường giữa sân (Điềul 16.6) cho đến
khi bóng rời tay (Điều 13.1a, 15.7 đoạn 3, xem phần
giải thích luật 5).
Đồng đội của đấu thủ thực hiện giao bóng không
được phép vượt qua đường giữa sân trước khi có tiếng
còi của trọng tài (15.6).
10.4. Đôi với quả giao bóng ở mỗi hiệp (kể cả hiệp
phụ) tất cả các đấu thủ phải ở trên nửa sân của mình.
Tuy nhiên, đối với quả giao bóng sau mỗi bàn thắng,
đối phương của đấu thủ thực hiện giao bóng được phép
ở trên cả 2 phần sân.
Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, đối phương phải
ở cách đấu thủ thực hiện giao bóng ít nhất là 3 mét
(Điều 14.4, 15.9, 8.7c).
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ĐIỂU 11. NẾM BIÊN
11.1. Quả ném biên được thực hiện khi bóng đã hoàn
toàn ra ngoài đường biên dọc, hoặc khi đấu thủ trên sân
của đội phòng thủ chạm bóng bay ra ngoài đường cuối
sân của đội mình. Quả ném biên cũng được thực hiện
khi bóng chạm trần nhà hoặc xác định đã nằm cố định
trên sân.
11.2. Quả ném biên được thực hiện mà không cần tín
hiệu còi của trọng tài (Điều 15.5b), do đội đối phương
của đấu thủ chạm bóng cuối cùng trước khi bóng ra
ngoài đường biên hoặc chạm trần hoặc nằm cố định trên
sân thực hiện.
11.3. Quả ném biên được thực hiện tại vị trí bóng ra
ngoài đường biên dọc, nếu bóng ra ngoài đường cuối
sân, vị trí ném biên là giao điểm của đường biên dọc và
đường cuối sân về phía bóng đã ra ngoài. Đối với quả
ném biên sau khi bóng chạm trần hoặc nằm cố định trên
sân thì quả ném biên đó được thực hiện tại điểm gần
nhất của đường biên dọc.
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11.4. Đấu thủ ném biên phải đặt một chân lên đường
biên dọc (Điều 15.6) cho đến khi bóng rời khỏi tay
(Điều 15.7, 13.la). Không quy định vị trí của chân thứ 2.
11.5. Trong khi thực hiện ném biên, đối phương
không được đứng gần đấu thủ ném bóng dưới 3 mét
(Điều 15.4, 15.9, 8.7c).
Tuy nhiên, họ luôn được phép đứng ngay ngoài vạch
cấm địa, thậm chí nếu khoảng cách giữa họ và người
ném dưới 3 mét.

ĐIỀU 12. PHẢT BÓNG
12.1. Quả phát bóng được thực hiện khi: (I) đấu thủ
của đội đối phương phạm lỗi thâm nhập vùng cấm địa
(Điều 6.2a). (II) Thủ môn khống chế được bóng trong
vùng cấm địa (Điều 6.4-5). (III) Đấu thủ của đội đối
phương đã chạm bóng khi bóng đang lăn hoặc nằm cố
định trên mặt sân của vùng cấm địa (Điều 6.5 đoạn 1)
hoặc (IV) khi bóng ra ngoài đường cuối sân, sau khi đã
chạm lần cuối cùng vào thủ môn hoặc một đấu thủ đối
phương.
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Điều này có nghĩa, trong tất cả các tình huống trên,
và trận đấu được tiếp tục bằng quả phát bóng (Điều
13.3) nếu có một sự phạm lỗi nào đó xảy ra trước hoặc
sau khi thủ môn phát bóng thì sẽ bị phạt ngay lập tức.
12.2. Quả phát bóng do thủ môn thực hiện không cần
tín hiệu còi của trọng tài (Điều 15.3b) từ trong vùng
cấm địa ra ngoài vạch cấm địa.
Quả phát bóng được coi là đã thực hiện khi thủ môn
ném bóng ra ngoài vạch cấm địa.
Các đấu thủ đối phương được phép đứng ngay bên
ngoài vạch cấm địa nhưng không được phép chạm vào
bóng cho đến khi bóng vượt qua vạch cấm địa (Điều
15.4, 15.9, 8.7c).
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ĐIỀU 13. NÉM PHẠT TRỤC TIẾP
Quyết định ném phạt trực tiếp:
13.l. Theo nguyên tắc, trọng tài cho dừng trận đấu và
cho tiếp tục trận đấu bằng ném phạt trực tiếp cho đội đối
phương khi:
a) Đội đang không chế bóng phạm các lỗi theo luật
dẫn đến mất quyền khống chế bóng (Điều 4.2-3, 4.5-6,
5.6-10, 6.5, 6.7b, 7.2-4, 7.7-8, 7.10, 7.12, 8.2, 10.3,
11.4, 13.7, 14.4-7 và 15.7 đoạn 1 và 15.8).
b) Đội đang phòng thủ phạm lỗi theo luật khiến cho
đội đang khống chế bóng mất bóng (Điều 4.2-3, 4.5-6,
5.5, 6.2b, 6.7b, 7.8, 8.2).
13.2. Trọng tài cần cho phép tiếp tục trận đấu bằng
cách không cho dừng trận đấu quá sớm bằng quyết định
ném phạt trực tiếp.
Điều này có nghĩa là, theo Điều 13.la, trọng tài không
nên phạt trực tiếp nếu đội phòng thủ giành được quyền
không chế bóng ngay sau khi đội tấn công phạm lỗi.
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Tương tự như vậy, theo Điều 13.lb, trọng tài không
nên can thiệp vào cho đến khi và trừ khi đã rõ ràng rằng
đội tấn công mất quyền không chế bóng hoặc không thể
tiếp tục tấn công do đội phòng thủ phạm lỗi.
Nếu một hình phạt cá nhân nào được đưa ra do phạm
lỗi, trọng tài có thể cho tạm dừng trận đấu ngay lập tức
nếu điều này không gây bất lợi cho đội bị phạm lỗi. Nếu
không thì nên trì hoãn việc phạt cho đến khi tình huống
hiện tại qua đi.
Điều 13.2 không áp dụng trong trường hợp vi phạm
Điều 4.2-3 hoặc 4.5-6, khi trận đấu bị gián đoạn ngay
lập tức, thông thường là do sự can thiệp của trọng tài
bấm giờ.
13.3. Nếu một vi phạm thông thường dẫn đến ném
phạt trực tiếp theo Điều 13.1 a-b xảy ra khi bóng ngoài
cuộc, trận đấu sẽ được tiếp tục bằng ném phạt phù hợp
với lý do tạm dừng trận đấu.
13.4. Ngoài những tình huống đã được đưa ra trong
Điều 13.1 a-b, ném phạt trực tiếp cũng được áp dụng để
tiếp tục trận đấu trong những tình huống cụ thể dẫn đến
tạm dừng trận đấu (Ví dụ: khi bóng trong cuộc) thậm
chí không có vi phạm nào xảy ra.
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a) Nếu một đội đang có bóng tại thời điểm tạm dừng
trận đấu thì đội đó sẽ tiếp tục không chế bóng;
b) Nếu cả hai đội cùng không có bóng thì đội nào
chạm bóng cuối cùng trước đó lại tiếp tục được khống
chế bóng;
13.5. Nếu có quyết định 1 quả phạt trực tiếp cho đội
đang không có bóng thì khi trọng tài thổi còi, đấu thủ
đang có bóng phải ngay lập tức thả hoặc đặt bóng xuống
sân để bóng được đưa vào cuộc (Điều 18.8b).
Thực hiện ném phạt trực tiếp
13.6. Một quả ném phạt trực tiếp thông thường
không cần có tín hiệu còi của trọng tài (Điều 15.5c) và
về nguyên tắc thì nó được thực hiện tại điểm phạm lỗi
ngoại trừ những trường hợp sau:
Trong những tình huống được mô tả ở Điều 13.4a-b,
sau khi có tín hiệu còi của trọng tài, ném phạt trực tiếp
được thực hiện tại điểm bóng dừng.
Nếu 1 trọng tài hoặc giám sát kỹ thuật (IHF hoặc liên
đoàn quốc gia, châu lục) cho tạm dừng trận đấu do
phạm lỗi đối với đấu thủ hay lãnh đội của đội đang
phòng thủ, dẫn đến nhắc nhở hoặc phạt cá nhân, thì quả
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ném phạt trực tiếp sẽ được thực hiện tại điểm có bóng
khi tạm dừng trận đấu nếu vị trí này có lợi hơn so với vị
trí xảy ra điểm phạm lỗi.
Trường hợp ngoại lệ tương tự như trong đoạn trên,
được áp dụng nếu trọng tài bấm giờ cho tạm dừng trận
đấu do phạm lỗi thay người hoặc vào sân không hợp lệ
theo Điều 4.2-3 hoặc 4.5-6.
Như đã nêu trong Điều 7.11, do lỗi chơi tiêu cực,
trọng tài ra tín hiệu ném phạt trực tiếp tại điểm bóng
dừng khi dừng trận đấu.
Mặc dù các nguyên tắc cơ bản và thủ tục đã được nêu
ở trên nhưng không bao giờ thực hiện ném phạt trực tiếp
bên trong vùng cấm địa của đội ném hoặc trong vạch
ném phạt trực tiếp của đối phương. Trong bất kỳ tình
huống nào được nêu ra ở những đoạn trên xảy ra ở một
trong những vùng này, vị trí ném phạt phải ngay lập tức
được rời ra điểm gần nhất bên ngoài vùng cấm.
Chú ý
Nếu vị trí chính xác của ném phạt trực tiếp ở tại vạch
ném phạt trực tiếp của đội đang phòng thủ thì ném phạt
được thực hiện tại điểm xác định. Tuy nhiên, vị trí ném
phạt trực tiếp của đội phòng thủ thì được phép thực hiện
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ném phạt ở vị trí gần hơn so với điểm xác định. Khoảng
cách từ điểm thực hiện ném phạt và điểm xác định tăng
dần lên 3 mét sẽ áp dụng cho những trường hợp ném
phạt được thực hiện từ bên ngoài vùng cấm địa của đội
thực hiện ném phạt.
Khoảng cách được giải thích ở trên không áp dụng
với những lỗi vi phạm Điều 13.5 nếu lỗi này bị xử phạt
theo Luật 8.8b. Trong những trường hợp này, ném phạt
luôn luôn được thực hiện tại những điểm ném phạt xác
định là nơi phạm lỗi.
13.7. Các đấu thủ của đội được ném phạt trực tiếp
không được chạm hoặc vượt quá vạch ném phạt trực
tiếp trước khi quả ném phạt được thực hiện. Xem thêm
các hạn chế đặc biệt tại Điều 2.5.
Trọng tài phải điều chỉnh cho đúng vị trí của các đấu
thủ đội phòng thủ giữa vạch ném phạt trực tiếp và
đường cấm địa trước khi quả ném phạt được thực hiện,
nếu việc đứng sai vị trí có ảnh hưởng tới diễn biến của
trận đấu (Điều 15.3, 15.6). Quả ném phạt sẽ được thực
hiện sau khi có tiếng còi của trọng tài (Điều 15.5b). Các
quy định này cũng được áp dụng (Điều 15.7 đoạn 2) nếu
các đấu thủ của đội tấn công thâm nhập vào khu vực
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cấm trong khi đang thực hiện quả ném phạt (trước khi
bóng rời tay đấu thủ ném phạt), nếu việc thực hiện quả
ném phạt đó sau khi có tín hiệu còi.
Trong trường hợp thực hiện quả ném phạt chỉ được
thực hiện khi có tín hiệu còi, nếu các đấu thủ của đội tấn
công chạm hoặc vượt quá vạch ném phạt, thì quả ném
phạt được chỉ định cho đội phòng thủ (Điều 15.7, đoạn
3, 13.1a).
13.8. Khi thực hiện ném phạt, đội đối phương phải
duy trì khoảng cách đối với đấu thủ ném phạt ít nhất là
3m. Tuy nhiên, họ được đứng ngay bên ngoài mép vạch
cấm địa nếu quả ném phạt được thực hiện ngay trên
vạch ném phạt. Việc cản trở thực hiện quả ném phạt này
sẽ bị xử phạt theo Điều 15.9 và 8.7c.
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ĐIỀU 14. NÉM PHẠT ĐỀN 7 MÉT
Quyết định cho ném phạt đển 7 mét.
14.l. Được hưởng ném phạt 7 mét trong những
trường hợp sau:
a) Đấu thủ hoặc lãnh đội của đội đối phương làm mất
một cơ hội ghi bàn rõ ràng tại bất kỳ vị trí nào trên sân
bằng một hành động phạm luật.
b) Có tín hiệu còi không đúng nổi lên vào thời điểm
có cơ hội ghi bàn rõ ràng.
c) Cơ hội ghi bàn rõ ràng bị ảnh hưởng bởi sự can
thiệp của một người nào đó không tham gia thi đấu, ví
như khán giả đột nhập tràn xuống sân hoặc dừng chặn
các đấu thủ bằng một tín hiệu còi (ngoại trừ khi áp dụng
giải thích 9.1). Tương tự, quy định này cũng áp dụng
cho các trường hợp bất khả kháng như mất điện đột
ngột, những trường hợp này sẽ dẫn tới dừng trận đấu
ngay trước cơ hội ghi bàn rõ ràng.
Về định nghĩa “ Cơ hội ghi bàn rõ ràng” xem phần
giải thích luật - 6.
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14.2. Nếu đấu thủ đang tấn công vẫn không chế
được bóng sau phạm lỗi như trong Điều 14:la thì không
có lý do gì để phạt đền 7 mét, thậm chí nếu sau đó đấu
thủ không tận dụng được cơ hội ghi bàn. Bất cứ khi nào
có khả năng dẫn đến quyết định phạt đền 7 mét, trọng
tài nên trì hoãn việc can thiệp cho đến khi họ chắc chắn
rằng quyết định phạt đền 7 mét là đúng và cần thiết.
Nếu đấu thủ tấn công tiếp tục ghi bàn mặc dù hậu vệ đối
phương cản trở không đúng luật thì khi đó không có lý
do gì để cho phạt đền 7 mét. Ngược lại, nếu điều đó rõ
ràng khiến cho đấu thủ mất bóng hoặc không điều khiển
được mình do bị phạm lỗi dẫn đến mất cơ hội ghi bàn
thì sẽ cho ném phạt đền 7 mét ngay.
14.3. Khi cho ném phạt đền 7 mét, trọng tài phải cho
tạm dừng trận đấu nhưng chỉ trong trường hợp cần thiết
như: thay thủ môn hoặc đấu thủ ném phạt đền, quyết
định tạm dừng trận đấu phải phù hợp với nguyên tắc và
tiêu chí được nêu trong giải thích luật 2.
Thực hiện ném phạt 7 mét:
14.4. Ném phạt đền 7 mét được thực hiện trong vòng
3 giây ngay sau khi trọng tài trên sân có tín hiệu còi
(Điều 13. la; 15.7 đoạn 3).
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14.5. Đấu thủ thực hiện ném phạt đền 7 mét không
được phép chạm hoặc vượt qua vạch ném phạt 7 mét
trước khi bóng rời khỏi tay (Điều 13.la, 15.7).
14.6. Đấu thủ ném bóng và đồng đội không được bắt
lại bóng sau khi thực hiện ném phạt 7 mét nếu bóng
chưa chạm vào đốì phương hoặc khung thành (Điều
13.la; 15.7).
14.7. Khi thực hiện ném phạt đền 7 mét, đồng đội của
đấu thủ ném bóng phải đứng ngoài vạch ném phạt trực
tiếp cho đến khi bóng rời khỏi tay người ném (Điều
15.3, 15.6). Nếu không, đối phương sẽ được hưởng ném
phạt trực tiếp (Điều 13. la; 15.7).
14.8. Khi thực hiện quả phạt đền 7 mét, các đấu thủ
của đội bị phạt sẽ phải đứng ở bên ngoài vạch ném phạt
trực tiếp và cách vạch ném phạt 7 mét ít nhất là 3 mét
cho đến khi bóng rời khỏi tay đấu thủ ném bóng. Nếu
không, ném phạt đền 7 mét sẽ được thực hiện lại nếu
chưa ghi được bàn thắng. Tuy nhiên không phạm lỗi cá
nhân.
14.9. Ném phạt 7 mét sẽ được thực hiện lại nếu
không ghi được bàn thắng trong trường hợp thủ môn
vượt qua vạch giới hạn thủ môn - vạch 4 mét (Điều 1.7
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và Điều 5.11) trước khi bóng rời khỏi tay đấu thủ ném
bóng.Tuy nhiên không phạm lỗi cá nhân của thủ môn.
14.10. Không được phép thay thủ môn khi người
thực hiện ném phạt 7 mét đã sẵn sàng, đứng cầm bóng
đúng vị trí. Bất kỳ sự cố gắng nào để thay người trong
tình huống này đều bị phạt như lỗi hành vi phi thể thao.
(Điều 8.7c, 16.lb và 16.3d).

ĐIỀU 15. HƢỚNG DẪN CHUNG
KHI THỰC HIỆN NÉM BÓNG
(GIAO BÓNG, NẾM BIÊN, PHÁT BÓNG,
NÉM PHẠT TRỰC TIẾP
VÀ NÉM PHẠT ĐỀN 7 MÉT)
15.1. Trước khi thực hiện quả ném, đấu thủ ném
bóng phải ở đúng vị trí và bóng phải ở trong tay người
ném (Điều 15.6).
Trong khi thực hiện quả ném, trừ trường hợp người
ném bóng là thủ môn, người ném phải có một phần của
một chân tiếp xúc trực tiếp với mặt sân cho đến khi
bóng rời tay. Chân kia có thể nhấc lên xuống liên tục
(Điều 7.6) người ném bóng phải duy trì tư thế đúng luật
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này cho đến khi thực hiện xong quả ném (Điều 15.7
đoạn 2 - 3).
15.2. Quả ném được coi là thực hiện xong khi bóng
rời tay người ném (Điều 12.2). Người ném không được
chạm lại bóng cho đến khi bóng chạm một đấu thủ khác
hoặc chạm khung thành. (Điều 15.7-8) xem thêm các
hạn chế khác đối với các tình huống thuộc Điều 14.6.
Bàn thắng có thể được ghi trực tiếp từ bất kỳ đấu thủ
nào ngoại trừ trường hợp quả phát bóng của thủ môn
vào khung thành của chính đội mình.
Đồng đội của đấu thủ ném bóng
15.3.Các đấu thủ trong cùng một đội phải ở đúng vị
trí theo yêu cầu của luật (Điều 15.6). Các đấu thủ phải ở
đúng vị trí của mình cho đến khi bóng rời tay người
ném, ngoại trừ các quy định tại Điều 10.3 đoạn 2. Các
đấu thủ của cùng một đội không được chạm bóng hoặc
chuyền cho nhau trước khi thực hiện quả ném phạt
(Điều 15.7 đoạn 2-3).
Các đấu thủ của đội phòng thủ
15.4. Các đấu thủ của đội phòng thủ phải đứng đúng
vị trí quy định trong thời gian thực hiện quả ném phạt và
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giữ nguyên vị trí đúng quy định đó cho đến khi bóng rời
tay người ném (Điều 15.9).
Trong thời gian thực hiện các quả ném biên, giao
bóng, ném phạt trực tiếp, các đấu thủ của đội phòng thủ
có thể đứng ở các vị trí không đúng quy định và trọng
tài không cần phải can thiệp nếu các đấu thủ tấn công
không bị mất lợi thế trong quả ném đó. Nếu đội tấn
công bị bất lợi thì các vị trí của đội phòng thủ phải được
điều chỉnh lại.
Tín hiệu còi cho trận đấu tiếp tục
15.5. Trọng tài phải thổi còi để tiếp tục:
a) Luôn thổi còi trong trường hợp giao bóng (Điều
10.3) và ném phạt đền 7 mét (Điều 14.4).
b) Trong trường hợp ném biên, phát bóng và ném
phạt trực tiếp:
* Để tiếp tục trận đấu sau khi tạm dừng hội ý.
* Để tiếp tục trận đấu bằng ném phạt trực tiếp theo
Điều 13.4.
* Khi có sự trì hoãn trong việc thực hiện các hành
động trên sân.
* Sau khi chỉnh đúng vị trí của các đấu thủ.
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* Sau khi nhắc nhở hoặc cảnh cáo.
Trọng tài có thể đánh giá chính xác mục đích rõ ràng
để thổi còi cho trận đấu tiếp tục trong từng cơ hội cụ
thể.
Về nguyên tắc, trọng tài sẽ không đưa ra tín hiệu còi
cho trận đấu tiếp tục nếu các đấu thủ ở chưa đúng các vị
trí, Điều 15.1, 15.3,15.4,

(tuy nhiên xem Điều 13.7

đoạn 2 và 15.4 đoạn 2). Nếu trọng tài thổi còi cho quả
ném tiếp tục mặc dù có đấu thủ đứng không đúng vị trí
nhưng không ảnh hưởng đến quả ném thì trận đấu vẫn
được tiếp tục.
Sau tín hiệu còi, người ném bóng phải thực hiện
trong vòng 3 giây.
15.6. Nếu người ném bóng và các đồng đội có những
vi phạm trước khi thực hiện quả ném phạt (thường là lỗi
đứng sai vị trí hoặc chạm vào bóng) phải được điều
chỉnh lại (tuy nhiên xem Điều 13.7 đoạn 2).
15.7. Mức hình phạt đối với các vi phạm của người
ném bóng và đồng đội của anh ta (điều 15.1- 3) phụ thuộc
vào tình huống đó diễn ra trước hay sau khi có tiếng còi
của trọng tài cho tiếp tục trận đấu để thực hiện quả đó.
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Về nguyên tắc, bất kỳ sự vi phạm diễn ra trong khi
thực hiện ném phạt mà không có tín hiệu của trọng tài
phải được điều chỉnh lại cho đúng. Tuy nhiên, lợi thế
cũng được áp dụng (Điều 13.2) ví dụ nếu mà các đấu
thủ của đội có bóng ngay lập tức mất quyền khống chế
bóng khi vi phạm diễn ra và bóng thuộc khống chế của
đội kia thì trận đấu vẫn được tiếp tục.
Về nguyên tắc, bất kỳ sự vi phạm nào diễn ra sau khi
có tín hiệu còi của trọng tài đều phải bị xử lý. Nó áp
dụng trong trưòng hợp: Nếu người có bóng đang nhảy
ném mà giữ bóng quá 3 giây hoặc di chuyển sai vị trí
trước khi bóng rời tay anh ta. Điều này được áp dụng
nếu đồng đội của người có bóng di chuyển sai vị trí thì
trọng tài được phép thổi còi nhưng với điều kiện quả
bóng đã rời khỏi tay người ném.
15.8. Về nguyên tắc bất kỳ sự vi phạm nào diễn ra
ảnh hưởng tới thực hiện quả ném đều phải xử phạt. Điều
này tham khảo việc phạm lỗi của Điều 15.2 đoạn 2. Ví
dụ đấu thủ tấn công phạm lỗi 2 lần dẫn bóng trước khi
chuyền bóng cho đấu thủ khác ghi bàn. Nó có thể bắt
bóng không dính, bắt lại lần 2 trên không hay bắt bóng
dưới mặt sân. Điều này sẽ phạt bằng quả ném phạt trực
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tiếp (Điều 13.la) cho đội đối phương. Lợi thế cũng được
áp dụng như ở Điều 15.7 ở đoạn 3.
15.9. Trừ trường hợp đã quy định tại Điều 14.8; 14.9;
15.4 và 15.3, đấu thủ phòng thủ sẽ bị phạt nếu cản trở
đối phương thực hiện quả ném phạt bằng cách không
tuân thủ vị trí hoặc sau đó di chuyển vào vị trí không
đúng. Áp dụng điều này cho dù lỗi được thực hiện trước
hoặc trong khi ném phạt (trước khi bóng rời tay đấu thủ
ném phạt).
Nó cũng được áp dụng cho dù quả ném trước tiếng
còi bắt đầu lại trận đấu hoặc không. Điều 8.7c áp dụng
cùng Điều 16.lb và 16.3d.
Về nguyên tắc sẽ thực hiện ném phạt lại khi quả ném
phạt bị tác động xấu bởi đấu thủ phòng thủ.
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ĐIỂU 16: CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT
Cảnh cáo
16.1. Phạt cảnh cáo đối với những hành vi:
a) Các lỗi quy định mức phạt tăng dần (8.3; so sánh
thêm vối Điều 16.3b và 16.6d).
b) Những hành vi phi thể thao quy định mức phạt
tăng dần (Điều 8.7)
Lưu ý:
Một đấu thủ chỉ phạt tối đa 1 lần cảnh cáo và 1 đội
chỉ phạt cảnh cáo 3 lần; quá 3 lần xử lý phạt tạm đuổi 2
phút.
Một đấu thủ đã bị phạt tạm đuổi 2 phút thì sau đó
không cần thiết phải có 1 lần phạt cảnh cáo.
Không có lần cảnh cáo thứ hai đối với tất cả chỉ đạo
viên của một đội.
16.2. Trọng tài ra hiệu cảnh cáo đối với đấu thủ phạm
lỗi hoặc chỉ đạo viên và cho ghi điểm/trọng tài bấm giờ
bằng cách giơ thẻ vàng (ký hiệu tay số 13).
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Tạm đuổi
16.3. Tạm đuổi 2 phút sẽ áp dụng trong các trường
hợp sau:
a) Đối với lỗi thay người, nếu có thêm đấu thủ vào
sân hoặc nếu đấu thủ làm gián đoạn trận đấu từ khu vực
thay người (4.5-6) Điều 8.10b (II).
b) Đối với các lỗi theo Điều 8.3, nếu đấu thủ hoặc
đồng đội của đấu thủ đó đã nhận số lần cảnh cáo tối đa
(xem lưu ý điều 16.1).
c) Đối với các lỗi theo Điều 8.4.
d) Đối với hành vi phi thể thao của đấu thủ theo Điều
8.7, nếu đấu thủ hoặc đội đã nhận tối đa số lần cảnh cáo.
e) Đối với hành vi phi thể ìhao của chỉ đạo viên của
đội theo Điều 8.7; trước đó đội đã có 1 chỉ đạo viên bị
cảnh cáo.
f) Đối với hành vi phi thể thao của đấu thủ hoặc chỉ
đạo viên theo Điều 8.8 và 4.6.
g) Là kết quả của việc 1 đấu thủ hoặc chỉ đạo viên bị
truất quyền thi đấu (16.8 và 16.11b).
h) Đối với hành vi phi thể thao của đấu thủ trước khi
trận đấu được bắt đầu lại: sau khi đấu thủ đó vừa bị tạm
đuổi 2 phút (16.9a).
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Lưu ý:
Tổng cộng không được phạt chỉ đạo viên của một đội
hơn một lần tạm đuổi 2 phút.
Khi chỉ đạo viên của đội tiếp tục bị tạm đuổi 2 phút
theo Điều 16.3d-e, chỉ đạo viên đó được phép tiếp tục ở
trong khu vực thay người để chỉ đạo, tuy nhiên lực
lượng trên sân của đội trên sân sẽ bị giảm trong 2 phút.
16.4. Sau khi cho tạm dừng trận đấu, trọng tài sẽ báo
hiệu rõ ràng việc tạm đuổi đối với đấu thủ phạm lỗi và
trọng tài bấm giờ, ghi điểm bằng cách giơ tay báo hiệu;
1 cánh tay giơ lên và 2 ngón tay xòe ra (ký hiệu tay số
14).
16.5. Một lần tạm đuổi trong thời gian thi đấu là 2
phút, lần tạm đuổi thứ 3 cho cùng một đấu thủ sẽ dẫn
đến truất quyền thi đấu (Điều l6.6d).
Đấu thủ bị tạm đuổi sẽ không được phép tham gia
vào trận đấu trong thời gian đang bị phạt và đội đó cũng
không được phép thay thế đấu thủ đó trên sân.
Thời gian tạm đuổi được tính từ thời điểm trọng tài
thổi còi cho tiếp tục trận đấu.
Thời gian tạm đuổi được thực hiện kéo dài đến hiệp 2
nếu vẫn chưa hoàn thành khi kết thúc hiệp 1. Áp dụng
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tương tự đối với thời gian thi đấu hiệp phụ. Kết thúc
thời gian hiệp phụ vẫn chưa hết thời gian tạm đuổi 2
phút thì đấu thủ đó không được tham gia ném phạt luân
lưu theo quy định tại phần lưu ý Điều 2.2.
Truất quyền thi đấu
16.6. Truất quyền thi đấu áp dụng trong các trường
hợp sau:
a) Phạm lỗi theo Điều 8.5 và 8.6.
b) Đấu thủ hoặc chỉ đạo viên trên sân hoặc ngoài sân
có hành vi phi thể thao nghiêm trọng theo Điều 8.9 và
hành vi phi thể thao đặc biệt nghiêm trọng theo Điều
8.10.
c) Bất cứ chỉ đạo viên nào của đội có hành vi phi thể
thao theo Điều 8.7, sau khi các chỉ đạo viên của đội đã
bị cảnh cáo và phạt tạm đuổi 2 phút theo Điều 16. Ib và
16.3d-e.
d) Đối với đấu thủ bị tạm đuối 2 phút lần thứ 3 (Điều
16:5);
e) Đối với hành vi phi thể thao nghiêm trọng hoặc lặp
lại trong khi ném phạt luân lưu 7m (Điều 2.2 lưu ý; và
16.10).
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16.7. Sau khi cho dừng trận đấu, trọng tài sẽ báo hiệu
rõ ràng việc truất quyền thi đấu đốỉ vối đấu thủ, chỉ việc
phạm lỗi cho trọng tài bấm giờ, ghi điểm bằng cách giơ
thẻ đỏ (ký hiệu tay số 13).
16.8. Truất quyền thi đấư đối với 1 đấu thủ hoặc chỉ
đạo viên được thi hành trong toàn bộ thời gian còn lại
của trận đấu. Đấu thủ và chỉ đạo viên đó phái rời sân và
khu vực thay người ngay lập tức. Sau khi rời sân đấu
thủ và chỉ đạo viên đó không được phép liên hệ với đội
mình dưới bất cứ hình thức nào.
Việc truất quyền thi đấu một đấu thủ hay chỉ đạo viên
trên sân hoặc ngoài sân trong thời gian thi đấu luôn luôn
đi kèm với phạt tạm đuổi 2 phút đội đó. Nghĩa là lực
lượng của đội sẽ giảm đi 1 người (16.3f). Việc giảm số
người trên sân sẽ kéo dài trong 4 phút nếu một đấu thủ
bị truất quyền thi đấu trong trường hợp được nêu tại
điều 16.9b-d.
Truất quyền thi đấu làm giảm số lượng đấu thủ hoặc
chỉ đạo viên của đội (trừ trường hợp quy định tại Điều
16.11b). Tuy nhiên, đội đó được phép tăng lại số lượng
đấu thủ trên sân sau khi hết thời gian tạm đuối 2 phút.
Như quy định tại Điều 8.6 và 8.10, việc truất quyền
thi đấu theo những quy định này phải được báo cáo
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bằng văn bản với người có thẩm quyền để có những
hình phạt bổ sung. Trong những trường hợp này sau khi
có quyết định phải thông báo ngay cho người có thẩm
quyền hoặc quan chức của đội (xem giải thích luật số 7).
Vi phạm nhiều lỗi trong một tình huống
16.9. Nếu một đấu thủ hoặc chỉ đạo viên phạm nhiều
lỗi cùng một lúc hoặc tiếp diễn gián tiếp trước khi trận
đấu được bắt đầu và những lỗi này quy định mức phạt
khác nhau, về nguyên tắc chỉ áp dụng hình phạt cao
nhất.
Tuy nhiên trong những trường hợp đặc biệt ngoại lệ
dưới đây một đội phải chơi thiếu người trong 4 phút:
a) Nếu đội đấu thủ bị phạt tạm đuổi 2 phút mà phạm
lỗi hành vi phi thể thao trước khi trận đấu được bắt đầu
lại, đấu thủ đó bị phạt tạm đuổi thêm 2 phút nữa
(16.3g); nếu lần tạm đuổi đó là lần thứ 3 thì đấu thủ bị
truất quyền thi đấu.
b) Nếu một đấu thủ vừa bị truất quyền thi đấu (trực
tiếp hoặc do bị 3 lần tạm đuổi) do hành vi phi thể thao
diễn ra trước khi trận đấu được tiếp tục, đội đó sẽ bị
phạt thêm và việc giảm lực lượng sẽ trong 4 phút, Điều
16.8, đoạn 2);
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c) Nếu đấu thủ vừa bị tạm đuổi 2 phút lại có hành vi
phi thể thao nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng
trước khi trận đấu được bắt đầu lại, đội đó sẽ bị phạt
thêm truất quyền thi đấu (16.6c), kèm thêm giảm lực
lượng trong 4 phút (16.8 đoạn 2).
d) Nếu đấu thủ vừa bị truất quyền thi đấu (trực tiếp
hoặc do 3 lần bị tạm đuổi) lại phạm lỗi có hành vi phi
thể thao nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng trước
khi trận đấu được bắt đầu lại, đội sẽ bị phạt thêm giảm
lực lượng 4 phút (16:8 đoạn 2).
Vi phạm trong thời gian thi đấu
16.10. Quy định phạt đối với các hành động trong
thời gian thi đấu được liệt kê trong Điều 16.1, 16.3 và
16.6. Khái niệm thời gian thi đấu bao gồm cả thời gian
dừng hội ý, hội ý của các đội và thời gian bù giờ. Trong
tất cả các trường hợp trực tiếp (ví dụ như ném phạt đền
7m) chỉ áp dụng Điều 16.6, theo đó đấu thủ có bất cứ
dấu hiệu hoặc lặp lại hành vi phi thể thao sẽ bị ngăn
chặn việc tiếp tục thi đấu (Điều 2:2; lưu ý).
Vi phạm ngoài thời gian thi đấu
16.11. Hành vi phi thể thao, phi thể thao nghiêm trọng,
phi thể thao đặc biệt nghiêm trọng hoặc bất cứ hành vi liều
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lĩnh nào (xem Điều 8.6-10) nhằm vào một đấu thủ hoặc
chỉ đạo viên, diễn ra trong khu vực thi đấu nhưng không
trong thời gian thi đấu sẽ được xử lý như sau:
Trước trận đấu
a) Cảnh cáo nếu hành vi phi thể thao đó quy định
theo Điều 8.7-8.
b) Truất quyền thi đấu đấu thủ hoặc chỉ đạo viên vi
phạm nếu hành vi đó vi phạm Điều 8.6 và 8.10a, nhưng
đội vẫn được bắt đầu thi đấu với 14 đấu thủ và 4 chỉ đạo
viên; Điều 16.8, chỉ áp dụng đối với bạo lực xảy ra
trong thời gian thi đấu; đồng thời việc truất quyền thi
đấu không kèm theo tạm đuổi 2 phút.
Việc xử phạt vi phạm bạo lực trước trận đấu có thể
được thực hiện tại bất cứ thời gian trận đấu; khi người
vi phạm bị phát hiện có tham gia trong trận đấu, theo đó
có thể không đúng thời điểm xảy ra sự việc.
Sau trận đấu
c) Gửi báo cáo bằng văn bản.
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ĐIỂU 17. TRỌNG TÀI
17.1. Hai trọng tài có thẩm quyền ngang nhau sẽ chịu
trách nhiệm trong mỗi trận đấu. Họ sẽ được trọng tài
bấm giờ và ghi điểm hỗ trợ.
17.2. Các trọng tài kiểm soát hành vi của tất cả các
đấu thủ, lãnh đội, huấn luyện viên từ khi họ đến nơi thi
đấu đến khi họ rời sân.
17.3. Các trọng tài có trách nhiệm kiểm tra sân bãi,
khung thành, bóng trước khi cho bắt đầu trận đấu, sau
đó trọng tài sẽ quyết định bóng sử dụng (Điều 1 và 3.l).
Các trọng tài phải xác minh sự hiện diện của 2 đội
xem có mặc đúng trang phục thi đấu không. Họ kiểm tra
biên bản thi đấu và trang phục của đấu thủ. Họ đảm bảo
số lượng đấu thủ và chỉ đạo viên tại khu vực thay người
trong phạm vi giới hạn, và họ cũng xác định sự hiện
diện của lãnh đội. Khi có bất cứ sự sai sót nào thì đều
phải điều chỉnh lại (Điều 4.1-2 và 4.7-9).
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17.4. Một trọng tài sẽ tiến hành việc bắt thăm đồng
xu (10.1) có sự hiện diện của trọng tài kia và đội trưởng
hoặc huấn luyện viên hay đấu thủ đại diện của hai đội.
17.5. Về nguyên tắc, 2 trọng tài cố định điều khiển
toàn bộ trận đấu.
Các trọng tài có trách nhiệm đảm bảo rằng trận đấu
được diễn ra theo đúng luật và họ phải tiến hành xử phạt
tất cả các lỗi vi phạm (Điều 13.2 và 14.2) .
Nếu 1 trong 2 trọng tài không thể điều khiển đến cuối
trận đấu, trọng tài kia phải tiếp tục trận đấu một mình.
Lưu ý: đối với các giải IHF và châu lục, tình huống này
sẽ được giải quyết trên cơ sở khoản 1 và 3 điều 17.5.
17.6. Nếu cả 2 trọng tài cùng thổi còi 1 lỗi vi phạm
và cùng thống nhất đội bị phạt nhưng lại có ý kiến khác
nhau về mức độ xử phạt thì sẽ áp dụng hình phạt
nghiêm khắc hơn.
17.7. Nếu cả 2 trọng tài cùng thổi còi 1 lỗi vi phạm,
hoặc bóng đã rời sân nhưng 2 trọng tài lại có quan điểm
khác nhau khi quyết định cho đội nào quyền có bóng thì
sẽ hội ý quyết định hình thức phạt. Nếu họ không đạt
được sự thống nhất thì sẽ theo quyết định của trọng tài
giữa sân.
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Thời gian tạm dừng trận đấu là bắt buộc. Sau khi hội
ý, các trọng tài sẽ giơ tay ra hiệu rõ ràng và trận đấu sẽ
lại được tiếp tục sau hiệu lệnh còi (Điều 2.8d, 15.3).
17.8. Các trọng tài đều phải có trách nhiệm lưu kết
quả và ghi lại các lần cảnh cáo, tạm đuổi, truất quyền thi
đấu và đuổi hẳn.
17.9. Cả 2 trọng tài có trách nhiệm điều hành thời
gian thi đấu. Nếu có nghi ngờ trong việc bấm giờ thì các
trọng tài phải có quyết định thống nhất (Điều 2.3).
Lƣu ý: Liên đoàn bóng ném thế giới, châu lục và
quốc gia có quyền áp dụng linh hoạt điều lệ quy định về
trách nhiệm, miễn là tuân thủ Điều 17.8 và 17.9.
17.10. Các trọng tài phải có trách nhiệm đảm bảo
rằng sau trận đấu, biên bản thi đấu được điền đầy đủ và
chính xác.
Truất quyền thi đấu được nêu trong Điều 8.6 và 8.10
phải được giải thích rõ trong báo cáo trận đấu.
17.11. Những quyết định của trọng tài dựa trên sự
quan sát thực tế và những đánh giá của họ là kết quả
cuối cùng.
Hai đội có thể khiếu nại khi trọng tài đưa ra những
quyết định không đúng luật.
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Chỉ có lãnh đội mới được quyền khiếu nại với trọng
tài.
17.12. Trọng tài có quyền tạm dừng hay dừng hẳn
trận đấu.
Các trọng tài phải cố gắng, nỗ lực để tiếp tục trận đấu
trước khi đưa ra quyết định dừng hẳn trận đấu.
17.13. Các trọng tài nên ưu tiên mặc trang phục đen.
17.14. Các trọng tài và quan chức có thể sử dụng các
thiết bị điện tử để trao đổi với nhau. Liên đoàn quy định
về việc sử dụng các thiết bị này.
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ĐIỀU 18. TRỌNG TÀI BẤM GIỜ
VÀ GHI ĐIỂM
18.1. Theo luật, trọng tài bấm giờ có trách nhiệm
chính đối với thời gian thi đấu, thời gian tạm dừng và
thời gian tạm đuổi.
Tương tự, trọng tài ghi điểm có trách nhiệm chính
đối với bản danh sách các đội, biên bản thi đấu, kiểm
soát việc vào sân của các đấu thủ sau khi đã bắt đầu trận
đấu và việc vào sân của các đấu thủ không được quyền
tham gia.
Những nhiệm vụ khác như kiểm soát số lượng đấu
thủ và chỉ đạo viên tại khu vực thay người, việc vào, ra
của các đấu thủ thay thế được coi là nhiệm vụ chung của
cả trọng tài ghi điểm và trọng tài bấm giờ.
Nhìn chung, chỉ có trọng tài bấm giờ (những người
có trách nhiệm của liên đoàn) mới có quyền tạm dừng
trận đấu khi cần thiết.
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Xem phần giải thích luật - 7 về các thủ tục can thiệp
vào trận đấu của trọng tài bấm giờ/ghi điểm khi thực
hiện trách nhiệm nêu trên của mình.
18.2. Nếu không có bảng báo giờ điện tử thì trọng tài
bấm giờ phải thông báo cho lãnh đội của 2 đội thời gian
thi đấu, thời gian còn lại và đặc biệt là thời gian tạm
dừng trận đấu.
Nếu không có bảng điểm điện tử với chế độ báo hiệu
tự động thì trọng tài ghi giờ phải có trách nhiệm báo
hiệu khi kết thúc mỗi hiệp và kết thúc trận đấu (Điều
2.3).
Nếu bảng điện tử không báo thời gian tạm đuổi (ít nhất
là 3 lần cho mỗi đội trong các trận đấu của IHF) thì trọng
tài bấm giờ phải giơ bảng lên bàn của mình báo kết thúc
thời gian tạm đuổi cùng với số áo của đấu thủ đó.
Ghi chú:
•

Đối với các giải trong hệ thống quốc gia, châu lục

thiếu các điều kiện về trang thiết bị điện tử thì nên bổ sung
các trọng tài thực hiện các công việc bằng thủ công.
•

Đối với các giải trong hệ thống quốc gia, châu lục,

IHF khuyến khích sử dụng các trọng tài thống kê kỹ thuật.
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Hiệu tay
Khi cho thực hiện ném phạt trực tiếp hoặc ném biên,
các trọng tài phải ngay lập tức ra ký hiệu hướng ném
(ký hiệu 7 hoặc 9).
Sau đó trọng tài phải đưa ra ký hiệu tay cho phù hợp
với lỗi vừa xảy ra (ký hiệu 13 - 14).
Sẽ rất có ích nếu trọng tài giải thích lý do đưa ra quyết
định phạt trực tiếp hoặc 7 mét, nên áp dụng ký hiệu 1 - 6
và 11 (Tuy nhiên, ký hiệu 11 nên đưa ra trong những tình
huống mà quyết định phạt trực tiếp cho thái độ thi đấu tiêu
cực không được báo trước ở ký hiệu số 17).
Ký hiệu số 12, 15, 16 là bắt buộc trong những tình
huống được áp dụng.
Ký hiệu 8, 10, 17 được sử dụng khi trọng tài cho là
cần thiết.
Danh mục các ký hiêu tay:
1. Bóng thuộc vùng cấm địa.
2. Hai lần dẫn bóng.
3. Quá nhiều bước, hoặc giữ bóng quá 3 giây.
4. Cản trở, giữ hoặc đẩy.
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5. Đánh tay.
6. Lỗi tấn công
7. Ném biên.
8. Phát bóng của thủ môn.
9. Ném phạt trực tiếp - hướng ném.
10. Giữ khoảng cách 3 mét.
11. Thi đấu tiêu cực.
12. Ghi bàn.
13. Cảnh cáo (thẻ vàng), truất quyền thi đấu (thẻ đỏ).
14. Tạm đuổi (2 phút).
15. Tạm dừng.
16. Cho phép 2 người (đã được đăng ký tham gia)
vào sân trong thời gian tạm dừng.
17. Dấu hiệu cảnh cáo đối với thái độ thi đấu tiêu cực.
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NHỮNG KÝ HIỆU CỦA TRỌNG TÀI
KHI ĐIỂU KHIỂN TRẬN ĐẤU

1.Bóng thuộc vùng cấm địa

3. Chạy bước hoặc giữ
bóng quá 3 giây
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2. Hai lần dẫn bóng

4. Cản trở giữ hoặc đẩy

5. Đánh tay

7. Ném biên

6. Lỗi tấn công

8. Phát bóng của thủ môn
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9. Ném phạt trực tiếp –
hứng ném

11.Thi đấu tiêu cực
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10. Giữ khoảng cách 3m

12. Ghi bàn

13. Cảnh cáo (thẻ vàng)
Truất quyền thi đấu (thẻ đỏ)

14. Tạm đuổi (2 phút)

15. Tạm dừng
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16. Cho phép 2 người
(đã được đăng ký tham gia)

17. Dấu hiệu cảnh cáo
đối với thái độ

vào sân trong thời gian
tạm dừng

thi đấu tiêu cực
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PHẦN II
GIẢI THÍCH LUẬT
1. Thực hiện ném phạt trực tiếp sau khi có tín
hiệu kết thúc (Điểu 2.4-6)
Trong nhiều trường hợp, đội có cơ hội thực hiện ném
phạt trực tiếp sau khi thời gian thi đấu đã chấm dứt
thường không quan tâm đến việc cố gắng ghi bàn do kết
quả chung cuộc thường đã rõ ràng hoặc do vị trí ném
phạt trực tiếp quá xa khung thành của đối phương. Mặc
đù theo luật định, ném phạt phải được thực hiện, các
trọng tài cũng cần đánh giá và xem xét khả năng thực
hiện ném phạt, nếu 1 đấu thủ đã đứng đúng vị trí, người
đó chỉ cần để bóng rơi xuống hoặc chuyển bóng cho
trọng tài.
Trong những trường hợp trên, nếu các đội muốn ghi
bàn, trọng tài phải nhận thấy sự công bằng giữa việc đưa
ra cơ hội này (thậm chí đó là một cơ hội rất nhỏ) và đảm
bảo rằng tình huống đó không bị làm mất đi ý nghĩa
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chính đáng của nó mà chỉ là chơi cho xong. Điều này có
nghĩa rằng, các trọng tài nên yêu cầu các đấu thủ của cả
hai đội nhanh chóng vào vị trí của mình để thực hiện
quả phạt trực tiếp không trì hoãn. Những hạn chế trong
Điều 2.5 đề cập tới vị trí đấu thủ và sự thay thế phải bị
bắt buộc (Điều 4.5 và 13.7).
Các trọng tài cũng phải cảnh giác với những lỗi vi
phạm của cả 2 đội. Sự cố tình lạm quyền của các hậu vệ
cũng phải bị phạt (Điều 15.4, 15.9, 16.1bc, 16.3c,d).
Hơn nữa, những đấu thủ tấn công cũng hay phạm luật
khi thực hiện ném bóng. Ví dụ, một hay nhiều đấu thủ
vượt qua vạch ném phạt trực tiếp sau khi có tín hiệu còi
nhưng trước khi ném phạt (Điều 13.7, đoạn 3), hoặc đấu
thủ ném bóng di chuyển hoặc nhẩy lên trong khi ném
bóng (Điều 15.1; 15.2; 15.3).
Điều rất quan trọng là không cho phép các đấu thủ
ghi bàn bất hợp pháp.
2. Tạm dừng (Điều 2.8)
Ngoài những tình huống đã được nêu trong Điều 2.8
về thời gian tạm dừng là bắt buộc, các trọng tài cũng
nên đưa ra những phán quyết khi cần tạm dừng trận đấu
trong những tình huống khác. Ở một số tình huống điển
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hình thì thời gian tạm dừng là không bắt buộc trừ những
trường hợp sau:
a) Khi có ảnh hưởng từ ngoại cảnh. Ví dụ: sân cần
được lau.
b) Một đấu thủ bị thương.
c) Một đội đang cố kéo dài thời gian, Ví dụ, khi một
đội cố tình trì hoãn thực hiện ném phạt hoặc khi đấu thủ
ném bóng ra xa hoặc không ném bóng đi.
d) Nếu bóng chạm vào trần nhà hoặc đồ vật trên sân
(Điều 11.1) và bóng bị chệch hướng bay ra xa vị trí ném
quả phạt trực tiếp, gây ra trì hoãn thời gian.
Khi quyết định thấy việc cần thiết tạm dừng trận đấu
trong các tình huống khác, trước hết trọng tài cần xem
xét việc tạm dừng trận đấu có gây bất lợi cho một trong
hai đội hay không. Ví dụ, một đội đang dẫn điểm rõ
ràng ở cuối trận đấu thì không cần thiết cho tạm dừng
trận đấu để lau sân. Tương tự như vậy, nếu một đội ở
thế bất lợi khi hết thời gian tạm dừng mà cố tình gây ra
trì hoãn, kéo dài thời gian nên lúc đó, không có lý do gì
cho tạm dừng trận đấu.
Một nhân tố quan trọng khác xảy ra trong thời gian
gián đoạn, khoảng thời gian bị gián đoạn do chấn
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thương gây ra là không thể dự tính được, nên tốt nhất
lúc đó cho tạm dừng trận đấu. Ngược lại, trọng tài cũng
không nên nhanh chóng ra hiệu lệnh tạm dừng trận đấu
khi bóng vừa ra khỏi sân. Trong những trường hợp như
vậy, bóng thường được nhặt lại và nhanh chóng đưa vào
cuộc. Nếu không, trọng tài nên chú ý để lấy bóng dự bị
vào thi đấu ngay lập tức (Điều 3.4), như vậy sẽ tránh
được việc tạm dừng trận đấu không cần thiết. Cho tạm
dừng trận đấu khi thực hiện quả ném phạt 7 mét đã được
hủy bỏ. Nhưng cũng có thể cho tạm dừng trận đấu nếu
thấy cần thiết trong trường hợp đưa ra hình thức xử
phạt, trong trường hợp cần thảo luận về điều luật. Điều
này cũng liên quan tới tình huống một đội nào đó trì
hoãn thi hành việc xử phạt. Ví dụ như thay thế thủ môn
hay người ném.
3. Thời gian hội ý của đội (Điều 2.10)
Ở mỗi hiệp thi đấu chính, mỗi đội được quyền hội ý
một lần trong thời gian 1 phút. Không có hội ý ở hai
hiệp phụ.
Một đội hội ý phải đặt thẻ xanh lá cây lên bàn của
trọng tài bấm giờ. (Thẻ xanh phải có kích thưỏc 15 x
20cm và phải có chữ T lớn ở mỗi mặt).
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Một đội được phép xin hội ý khi đội đó đang khống
chế bóng (kể cả khi bóng đang trong cuộc hay trận đấu
đang bị gián đoạn). Miễn là đội đó không mất quyền
không chế bóng trước khi trọng tài bấm giờ thổi còi
(trong trường hợp đội đó mất quyền khống chế bóng thì
trọng tài sẽ trả lại thẻ xanh) thì sẽ được phép hội ý ngay
lập tức.
Sau đó trọng tài bấm giờ tạm dừng trận đấu (Điều
2.9) bằng cách thổi còi và ra tín hiệu tay (số 16), tay chỉ
thẳng về phía đội xin hội ý. Thẻ xanh được đặt ở trên
bàn về phía đội xin hội ý cho đến khi kết thúc thời gian
hội ý.
Các trọng tài cho đội tạm dừng hội ý, trọng tài bấm
giờ khỏi động 1 đồng hồ riêng kiểm soát thời gian tạm
dừng. Trọng tài ghi biên bản ghi thời gian vào cột của
đội xin hội ý.
Trong thời gian hội ý, các đấu thủ và chỉ đạo viên
đứng tại khu vực thay người của đội mình hoặc trên sân
hoặc trong khu vực thay người. Các trọng tài chính
đứng ở giữa sân, 1 người có thể đi về bàn trọng tài bấm
giờ để hội ý ngắn.
Theo quy định phạt ở Điều 16: thời gian tạm dừng
hội ý được coi là thời gian thi đấu (16.10), nên bất cứ
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hành vi phi thể thao nào và vi phạm khác sẽ được xử lý
theo quy định. Trong điều luật không quy định về việc
vi phạm trong hay ngoài sân. Tương tự, với hành vi phi
thể thao (8.7-10) hoặc vi phạm Điều luật (8.6b) phạt
cảnh cáo, tạm đuổi hay truất quyền thi đấu theo Điều
16.1-3 và 16.6-9.
Sau 50 giây, trọng tài bấm giờ ra tín hiệu âm thanh
báo hiệu trận đấu sẽ tiếp tục trong 10 giây nữa.
Các đội có nhiệm vụ trở lại đúng vị trí khi kết thúc
thời gian hội ý. Trận đấu tiếp tục với quả giao bóng
hoặc phát bóng tiếp theo tình huống trước thời gian hội
ý và tại vị trí của bóng khi tạm dừng trận đấu.
Khi trọng tài chính thổi còi, trọng tài bấm giờ bấm
đồng hồ.
Lưu ý:
Nếu IHF, liên đoàn châu lục hoặc liên đoàn quốc gia
quy định trong điều lệ khác với điều lưu ý 2.10, mỗi đội
có qưyền có tối đa 3 lần xin tạm dừng trận đấu trong thời
gian thi đấu chính thức nhưng không được áp dụng trong
thời gian quá giờ. Tối đa không quá 2 lần tạm dừng trận
đấu trong mỗi hiệp đấu. Giữa 2 lần xin tạm dừng trận đấu
của một đội, đối phương phải có ít nhất 1 lần sở hữu
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bóng. Có sẵn 3 thẻ xanh mang số 1, 2, 3 tương ứng cho
mỗi đội. Mỗi đội nhận thẻ số 1 và 2 trong hiệp 1 và thẻ 3
trong hiệp 2 nếu trong hiệp 1 họ chỉ sử dụng một thẻ.
Trong trường hợp đội sử dụng hết 2 thẻ trong hiệp 1 thì
hiệp 2 chỉ được dùng thẻ xanh số 3.
Trong 5 phút cuối của trận đấu, mỗi đội chỉ được xin
tạm dừng trận đấu 1 lần.
4. Thi đấu tiêu cực (Điều 7.11-12)
A. Hướng dẫn chung
Áp dụng những điều luật có liên quạn đến thái độ
tiêu cực với mục đích ngăn chặn thái độ thi đấu không
nhiệt tình và cố tình trì hoãn thời gian thi đấu. Điều này
đòi hỏi các trọng tài phải quan sát trận đấu, nhìn nhận
và đánh giá thái độ thi đấu tiêu cực và có thái độ, hình
thức xử phạt nghiêm khắc, cương quyết.
Lỗi thi đấu tiêu cực có thể nảy sinh trong những tình
huống tấn công, Ví dụ như khi bóng được đưa xuống
cuối sân, khi chuẩn bị và trong khi kết thúc tấn công.
Hình thức thi đấu tiêu cực thường xuyên được áp
dụng trong những tình huống sau:
- Đội đang dẫn điểm (dẫn ít điểm) cố gắng kéo dài
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thời gian để kết thúc trận đấu.
- Đội đang có đấu thủ bị tạm đuổi.
-

Khi khả năng của đối phương mạnh hơn, đặc biệt

trong phòng thủ.
B. Trọng tài dùng những tín hiêu cảnh cáo sau:
B.1. Khi việc thay người được tiến hành chậm hoặc
khi bóng di chuyển chậm chạp trên sân.
Cụ thể:
-

Các đấu thủ đứng vòng quanh khu vực giữa sân

chờ thay người xong.
- Một đấu thủ trì hoãn việc thực hiện quả ném phạt
trực tiếp (đi vòng quanh bóng hay giả vờ không biết vị
trí thực hiện quả ném phạt trực tiếp), trì hoãn việc thực
hiện quả giao bóng (chậm trễ đưa bóng vào cuộc, không
đưa bóng lên khu vực giữa sân, hay cầm bóng đi rất
chậm chạp lên khu vực giữa sân), trì hoãn thực hiện quả
phát bóng của thủ môn hay trì hoãn thực hiện quả ném
biên, sau khi đội mình đã bị nhắc nhở trước đó vì những
hành vi nêu trên.
- Một đấu thủ cứ đứng đập bóng liên tục.
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- Bóng liên tục được ném trở lại phần sân của đội
đang khống chế bóng ngay cả khi đối phương không tạo
ra áp lực cản trở gì.
B.2. Liên quan đến việc thay người chậm sau khi đã
tổ chức tấn công.
Cụ thể:
- Tất cả các đấu thủ đã vào vị trí tấn công của mình.
-

Đội đó bắt đầu chuyền bóng tổ chức tấn công.

- Mãi đến giai đoạn này mới thay người.
Chú ý:
Một đội đang cố gắng phản công nhanh từ phần sân
của mình nhưng không có cơ hội ghi được bàn thắng
sau khi đã sang phần sân của đối phương phải được
phép thay người nhanh ở giai đoạn này.
B.3. Thời gian tổ chức tấn công kéo dài quá mức.
Về nguyên tắc, một đội phải được phép có thời gian
để tổ chức tấn công trước khi bắt đầu thực hiện mục tiêu
tấn công.
Những trường hợp điển hình của thời gian tấn công
kéo dài quá mức:
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- Sự tấn công của đội tấn công không dẫn đến hành
động tấn công đúng mục tiêu.
Lưu ý: hành động tấn công có mục tiêu tồn tại khi đội
tấn công sử dụng chiến thuật để giành lợi thế vượt qua
hậu vệ đối phương hoặc tăng tốc hơn giai đoạn chuẩn bị
tổ chức tấn công.
C. Dấu hiệu cảnh cáo
Nếu một trọng tài (dù là trọng tài giữa sân hay trọng
tài cuối sân) nhận ra rõ ràng thái độ thi đấu tiêu cực thì
sẽ giơ tay lên (ký hiệu tay số 17) để thể hiện đánh giá
của mình về một đội không cố gắng giành vị trí để ném
gôn. Trọng tài còn lại cũng giơ tay tương tự.
Ký hiệu tay cảnh cáo thể hiện đánh giá của trọng tài
rằng đội có bóng không cố gắng tạo cơ hội ghi bàn hoặc
lặp lại hành vi làm chậm việc bắt đầu trận đấu.
Dấu hiệu tay được duy trì đến khi:
- Kết thúc tấn công.
- Dấu hiệu cảnh cáo không còn giá trị (xem thêm
phần hưóng dẫn bên dưới).
Một đợt tấn công bắt đầu khi một đội giành quyền
kiểm soát bóng và được coi là kết thúc khi đội đó ghi
điểm hoặc làm mất bóng.
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Dấu hiệu cảnh cáo thường áp dụng trong suốt thời
gian tấn công còn lại. Tuy nhiên, trong giai đoạn tấn
công, có 2 tình huống khi đánh giá thi đấu tiêu cực
không còn và dấu hiệu cảnh cáo được dừng lại.
a) Đội có bóng ném gôn và bóng đập người thủ môn
hay khung thành và đội vừa tấn công lại khống chế
được bóng (bắt lại được hay được hưởng quả ném biên).
b) Một đấu thủ hoặc một chỉ đạo viên của đội phòng
thủ phạm luật hay có hành vi phi thể thao sẽ bị xử phạt
theo hình thức tăng dần Điều 16).
Trong cả 2 trường hợp trên đội có bóng cũng được
thực hiện một pha tấn công mới.
D. Sau khi đã ra dấu hiệu cảnh cáo
Sau khi đã ra dấu hiệu cảnh cáo, các trọng tài cho
phép đội có bóng thời gian để tổ chức tấn công. Trọng
tài cần chú ý rằng những đấu thủ đội trẻ và các đội bóng
ở trình độ thấp hơn thì cần nhiều thời gian hơn.
Đội đã bị ra dấu hiệu cảnh cáo được phép chuẩn bị
mục tiêu tấn công hướng tới gôn.
Nếu đội có bóng không thể hiện được nỗ lực vào vị
trí thuận lợi để đưa bóng vào lưới thì một trọng tài phải
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quyết định thi đấu tiêu cực (Điều 7.11-12) (xem phần
dưới về những nguyên tắc quyết định sau khi làm dấu
hiệu cảnh cáo)
Chú ý: không thổi còi phạt thi đấu tiêu cực trong khi
đội đang di chuyển về phía trước để tạo cơ hội ném gôn
hoặc khi đấu thủ có bóng thể hiện đang cố gắng ném
gôn.
Những nguyên tắc quyết định sau khi làm dấu hiệu
cảnh cáo:
D1. Đội tấn công:
- Không tăng tốc rõ ràng.
- Không có hành vi hướng tới mục tiêu ném gôn.
- Thực hiện kèm người 1-1 khi không đạt được lợi
thế nào về không gian.
- Làm chậm trễ khi thi đấu (ví dụ, khi chuyền bóng
đều bị bên phòng thủ chặn).
D2. Đội phòng thủ:
- Đội phòng thủ cố gắng ngăn việc tăng tốc độ trận
đấu hoặc hành động tấn công có mục tiêu thông qua
những phương pháp phòng thủ đúng và tích cực.
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- Không bị coi là thi đấu tiêu cực nếu việc phòng thủ
tăng dần can thiệp vào đợt tấn công thông qua các lỗi
liên tục.
E. Phụ lục
Những dấu hiệu của giám nhịp độ thi đấu:
- Các hành vi kéo giãn ra hai biên mà không tiến sâu
vào khu vực gôn.
- Thường chạy chéo vào trước đấu thủ phòng thủ mà
không tạo một áp lực nào lên họ.
- Không có hành động sâu như đối mặt với đối
phương 1-1 hoặc chuyền bóng cho nhau giữa vạch cấm
địa và đường ném phạt tự do.
- 2 đấu thủ liên tục chuyền bóng cho nhau mà không
tăng nhịp độ hoặc có hành động hướng tới gôn.
- Chuyền bóng cho tất cá các vị tri (đấu thủ cánh,
trung lộ và tuyến sau) không tăng rõ ràng về nhịp độ
trận dấu hoặc có hành động rõ ràng hướng tới gôn.
Những dấu hiệu của các hành động 1-1 mà không
giành lợi thế về không gian:
- Kèm người 1-1 trong tình huống rõ ràng không có
khoảng trống nào để xâm nhập (một vài đấu thủ đối
phương đã khóa hết khoảng trống).
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- Kèm người 1-1 mà không nhằm xâm nhập hướng
tới gôn.
- Kèm người 1-1 với mục tiêu đơn giản là giành được
quyền ném phạt (ví dụ để bản thân bị dồn lại, kết thúc
tình huống 1-1 dù có cơ hội xâm nhập).
Những dấu hiệu của phòng thủ tích cực phù hợp với
luật:
- Cố gắng không phạm lỗi, tránh làm gián đoạn trận
đấu.
- Cản trở đường chạy của bên tấn công, có thể bằng 2
hậu vệ.
- Di chuyển về phía trước để chặn đường chuyền.
- Hậu vệ di chuyển lên phía trước buộc đấu thủ tấn
công phải lùi về phần sân của mình.
- Làm cho bên tấn công phải chuyền bóng về phía
sau ở vị trí ít nguy hiểm hơn.
5. Giao bóng (Điều 10.3)
Hướng dẫn này giải thích Điều 10.3, các trọng tài cần
luôn tâm niệm mục đích của việc động viên các đội thực
hiện nhanh quả giao bóng. Điều này có nghĩa rằng các
trọng tài nên tránh việc quá nguyên tắc và không nên
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quá cứng nhắc tạm dừng trận đấu phạt đội đang cố gắng
ném bóng nhanh.
Ví dụ, các trọng tài phải tránh việc ghi chép hoặc làm
những việc khác quá lâu làm ảnh hưởng tới việc kiểm
tra xem các đội đã vào vị trí đúng hay chưa. Trọng tài
trên sân nên sẵn sàng thổi còi ngay khi các đội đã vào vị
trí đúng trong trường hợp không cần phải chỉnh lại
nhiều nữa. Các trọng tài cũng luôn luôn lưu ý rằng các
đồng đội của đấu thủ ném bóng được phép di chuyển
qua vạch giữa sân ngay khi tiếng còi cất lên. (Đây là
trường hợp ngoại lệ của nguyên tắc cơ bản khi giao
bóng hay ném phạt).
Mặc dù điều luật nêu rằng đấu thủ ném bóng phải
đứng trên đường giữa sân và trong phạm vi 1,5 mét tính
từ vạch giữa sân, các trọng tài không cần quá chính xác
đến từng cm. Điều chủ yếu nên tránh là sự không công
bằng với đội đối phương tại vị trí và thời điểm cho ném
bóng.
Hơn nữa, hầu hết các sân đều không đánh dấu điểm
trung tâm, thậm chí có sân đường ở giữa còn bị ảnh
hưởng bỏi quảng cáo. Trong những trường hợp như vậy,
cả đấu thủ ném bóng và trọng tài cần phải tính đúng vị
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trí và việc khăng khăng phải đứng chính xác vị trí là
không thực tế và cũng không thích hợp.
6. Định nghĩa về cơ hội ghi bàn rõ ràng (Điều
14.1)
Theo mục đích của điều 14.1, một cơ hội ghi bàn rõ
ràng là khi:
a) 1 đấu thủ đang có bóng và điều khiển bóng tại
vạch cấm địa của đối phương và có cơ hội ghi bàn mà
không một đấu thủ đối phương nào có thể cản trở.
Cũng áp dụng nếu đấu thủ chưa có bóng nhưng đã
sẵn sàng để nhận bóng ngay lập tức, không có đối
phương nào ở vị trí chặn được bóng.
b) 1 đấu thủ đang có bóng và đang một mình dẫn
bóng (hoặc rê bóng) về phía thủ môn của đối phương và
thực hiện phản công mà không bị bất kỳ đấu thủ đối
phương nào có thể đến trước cản trở việc tấn công đó.
Cũng áp dụng nếu đấu thủ chưa có bóng nhưng đã
sẵn sàng nhận bóng ngay lập tức và thủ môn đối phương
va chạm theo điều lưu ý 8.5 ngăn chặn việc nhận bóng,
trong trường hợp đặc biệt này không cần chú ý tới vị trí
của các hậu vệ.
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c. Thủ môn rời vùng cấm địa, 1 đối phương có bóng
có cơ hội rõ ràng ném bóng vào khung thành bị bỏ
trống.
7. Dừng trận đấu do trong tài bấm giờ hoặc quan
chức (giám sát) (18.1)
Khi bóng ngoài cuộc, nếu trọng tài bấm giờ hoặc
giám sát, cho dừng trận đấu, sau đó trận đấu được tiếp
tục với quả ném bóng liên quan đến nguyên nhân trọng
tài cho đừng trận đấu.
Khi bóng trong cuộc, nếu trọng tài bấm giờ hoặc
giám sát cho dừng trận đấu, áp dụng các quy định sau:
A. Lỗi thay người hay vào sân bất hợp pháp của đấu
thủ Điều 4:2-3, 5-6).
Trọng tài bấm giờ (giám sát) phải cho dừng trận đấu
ngay lập tức, không cần lưu ý khái niệm lợi thế. Nếu do
vi phạm của đội phòng thủ, việc dừng trận đấu làm mất
cơ hội ghi bàn rõ ràng, theo Điều 14.1a, đội tấn công
được hưởng quả phạt đền. Trong những trường hợp khác,
trận đấu được bắt đầu lại với quả ném phạt trực tiếp.
Đấu thủ phạm lỗi bị phạt theo Điều 16.3a. Tuy nhiên
nếu trường hợp vào sân bất hợp pháp theo Điều 4.6 khi
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đối phương đang có cơ hội ghi bàn rõ ràng, đấu thủ đó
sẽ bị xử phạt theo Điều 16.6b kết hợp với Điều 8.10b.
B. Tạm dừng trận đấu vì lý do khác (ví dụ hành vi
phi thể thao ở khu vực thay người).
a. Trọng tài bấm giờ cho dừng trận đấu.
Trọng tài bấm giờ nên đợi đến khi bóng chết và
thông báo cho trọng tài.
Nếu trọng tài bấm giờ tạm dừng trận đấu khi bóng
đang trong cuộc, trận đấu bắt đầu lại với quả ném phạt
trực tiếp cho đội có bóng vào thời điểm tạm dừng. Nếu
tạm dừng trận đấu do vi phạm của đội phòng thủ và việc
tạm dừng trận đấu làm hỏng cơ hội ghi bàn rõ ràng theo
Điều 14. lb đội tấn công được hưởng quả phạt đền 7m.
Áp dụng tương tự nếu trọng tài bấm giờ cho tạm
dừng trận đấu theo yêu cầu hội ý của đội và trọng tài
trên sân từ chối yêu cầu hội ý do không đúng thời điểm.
Nếu việc tạm dừng làm hỏng cơ hội ghi điểm rõ ràng thì
bên tấn công được hưởng quả ném phạt đền 7m.
Trọng tài bấm giờ không có quyền thông báo phạt
đấu thủ hoặc chỉ đạo viên. Tương tự đối với trọng tài
nếu họ không quan sát được tình huống vi phạm. Trong
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trường hợp này trọng tài chỉ có thể ra dấu hiệu cảnh cáo
không chính thức. Nếu cần có báo cáo theo Điều 8.6
hoặc 8.10; trọng tài phải báo cáo bằng văn bản.
b. Giám sát tạm dừng trận đấu.
Giám sát của IHF, liên đoàn châu lục hoặc quốc gia,
làm nhiệm vụ trong trận đấu, có quyền thông báo cho
trọng tài các khả năng quyết định về vi phạm luật (trừ
trường hợp quyết định của trọng tài cơ bản dựa trên
quan sát thực tế) hoặc vi phạm quy định thay người.
Giám sát có thể cho dừng trận đấu ngay lập tức.
Trong trường hợp này, trận đấu được bắt đầu lại với quả
ném phạt trực tiếp cho đội không phạm lỗi dẫn đến tạm
dừng trận đấu.
Nếu tạm dừng trận đấu do lỗi của đội phòng thủ và
việc dừng trận đấu phá hủy cơ hội ghi bàn rõ ràng, theo
Điều 14.la đội tấn công được hưởng quả ném phạt đền
7m.
Các trọng tài buộc phải xử phạt lỗi cá nhân theo
hướng dẫn của giám sát.
Diễn biến của việc vi phạm liên quan đến Điều 8.6
hoặc 8:10 phải được báo cáo bằng văn bản.
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KHU VỰC THAY NGƢỜI
1. Khu vực thay người được quy định ở bên ngoài
đường biên dọc, mở rộng sang bên phải và bên trái của
đường giữa sân, kéo dài ra đến chỗ ghế ngồi của mỗi
đội và có thể ra cả phía sau nếu còn chỗ (Luật thi đấu:
hình 1).
Quy định đối với những giải do IHF và Liên đoàn châu
lục tổ chức là ghế ngồi của đội phải cách đường giữa sân
3,5 mét. Điều này cũng được dùng tại các giải khác.
Không được để bất cứ vật gì ở trên đường biên trước
khu vực ghế ngồi của dội (trong phạm vi ít nhất là 8 mét
tính từ đường giữa sân).
2. Chỉ có các đấu thủ và chỉ đạo viên có tên trong
biên bản thi đấu mới được phép vào khu vực thay người
(Điều 4.1-2).
Nếu cần có phiên dịch thì người đó phải ngồi phía
sau ghế băng của đội.
3. Các chỉ đạo viên ở trong khu vực thay người phải
mặc trang phục thể thao hoặc trang phục dân sự.
Chỉ đạo viên của đội trong khu vực thay người phải
mặc trang phục thể thao hoặc dân sự. Không được phép
mặc những màu có thể gây nhầm lẫn với đấu thủ trên sân.
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4. Trọng tài bấm giờ và ghi điểm sẽ phải hỗ trợ trọng
tài chính quan sát, kiểm tra ở khu vực thay người trước
và trong thời gian thi đấu.
Nếu trước khi diễn ra trận đấu xảy ra lỗi vi phạm liên
quan đến khu vực thay người, trận đấu sẽ chưa thể bắt
đầu cho đến khi lỗi được giải quyết. Nếu những quy
định đó vẫn bị vi phạm trong suốt trận đấu, thì có thể
trận đấu sẽ không được tiếp tục cho đến khi vấn đề được
giải quyết.
5. Các chỉ đạo viên có quyền và nghĩa vụ hướng dẫn
và chỉ đạo đội mình trong suốt trận đấu, theo tinh thần
thể thao cao đẹp trong khuôn khổ của Luật. Theo
nguyên tắc, họ nên ngồi trên ghế băng của đội.
Tuy nhiên, các chỉ đạo viên được phép di chuyển
quanh khu vực “chỉ đạo”. Khu vực “chỉ đạo” được xác
định ngay phía trước băng ghế dự bị, nếu có thể, khu
vực ngay phía sau nó.
Việc di chuyển và vị trí của chỉ đạo viên trong khu
vực “chỉ đạo” nhằm mục đích hướng dẫn chiến thuật và
hỗ trợ y tế. Về nguyên tắc, mỗi đội chỉ có 1 chỉ đạo viên
chỉ đạo theo từng thời điểm.
Khi muốn gửi bảng xanh xin hội ý cho đội, chỉ đạo
viên có thể rời khu vực chỉ đạo. Tuy nhiên, chỉ đạo viên
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đó không được cầm tấm bảng xanh, bước ra ngoài khu
vực chỉ đạo để chờ đến thời điểm xin hội ý.
Chỉ đạo viên có thể rời khu vực chỉ đạo trong những
tình huống đặc biệt khác, ví dụ khi cần tiếp xúc với
trọng tài ghi điểm và trọng tài bấm giờ.
Theo luật, các vận động viên trong khu vực thay
người nên ngồi trên băng ghế dự bị.
Tuy nhiên, các đấu thủ được phép:
- Đi lại xung quanh ghế để khởi động không bóng,
miễn là tại đó có đủ chỗ và không phải là hành vi gây
rối.
Các chỉ đao viên và đấu thủ không được phép:
- Cản trở hoặc lăng nhục trọng tài, đại biểu, trọng tài
bấm giờ, ghi điểm, các đấu thủ, chỉ đạo viên hoặc khán
giả bằng cách chọc tức, khiêu khích, lăng mạ hoặc
những hành vi phi thể thao khác (lời nói, nét mặt, cử
chỉ...).
- Rời khu vực thay người để làm ảnh hưởng trận đấu.
- Đứng hoặc di chuyển dọc đường biên trong khi
khởi động. Lãnh đội và các đấu thủ nên ngồi tại khu vực
quy định của đội mình. Tuy nhiên nếu lãnh đội rời khỏi
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khu vực thay người đến một vị trí khác thì người này sẽ
mất quyền chỉ đạo đội và nếu muốn chỉ đạo thì người
này phải quay trở lại khu vực thay người của mình.
Trọng tài có nhiệm vụ phải giám sát đấu thủ và lãnh
đội trong toàn bộ trận đấu và áp dụng các hình thức xử
phạt cá nhân thông thường nếu như đấu thủ và lãnh đội
muôn rời khỏi khu vực thay người hay rời khỏi khu vực
sân đấu. Theo đó các lỗi hành vi phi thể thao, lỗi hành
vi phi thể thao nghiêm trọng hay tấn công người khác
cũng phải được xử lý như các lỗi trên sân đấu hay như ở
khu vực thay người.
6. Nếu những điều lệ về khu vực thay người bị vi
phạm, các trọng tài có nhiệm vụ thực hiện theo đúng
Luật 16.1b), 16.3d hoặc 16.6b (cảnh cáo, tạm đuổi, truất
quyền thi đấu).
Hướng dẫn về sân thi đấu và khung thành
a) Sân thi đấu (hình 1) là một hình chữ nhật có
kích thước 40 x 20 mét. Nó được kiểm tra bằng độ dài
của 2 đường chéo. Đường chéo tính từ giao điểm phía
ngoài của góc này tới giao điểm phía ngoài của góc
chéo đối diện là 44.72 mét. Độ dài của 2 đường chéo
trên 1 nửa sân tính từ giao điểm phía ngoài của một góc
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tới giao điểm phía ngoài của góc chéo đối diện tạo bởi
đường giữa sân và đường biên là 28.28 mét.
b) Sân thi đấu có những đường đánh dấu gọi là
đường biên. Độ rộng của đường khung thành (ở giữa 2
cọc khung thành) là 8cm bằng với độ rộng của cọc, tất
cả các đường khác đều có độ rộng là 5cm. Những đường
để phân biệt các khu vực tiếp giáp nhau có thể thay thế
bằng đường có màu khác.
Vẽ 1 đường song song với đường khung thành dài 3
mét cách mép sau của đường khung thành 6 mét. Từ
điểm đầu và điểm cuối của đường này vẽ 2 cung tròn có
bán kính là 6 mét, lấy tâm là các điểm giữa của mép
ngoài chân cọc trên đường cuối sân. Các đường thẳng
và cung tròn này tạo nên vùng cấm địa gọi là vạch cấm
địa. Khoảng cách giữa 2 giao điểm của 2 cung tròn và
đường cuối sân là 15 mét (hình 5).
c) Đường ném phạt trực tiếp vẽ nét đứt (dài 9 mét)
được vẽ song song và cách vạch cấm địa 3 mét. Khoảng
cách các nét đều là 15cm.
d) Đường ném phạt 7 mét dài 1 mét được vẽ ngay
trước khung thành, song song với đường khung thành,
khoảng cách từ mép sau của đưòng khung thành đến
mép trước của đường này là 7 mét (hình 5).
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e) Đường giới hạn thủ môn (đường 4 mét) ngay trước
khung thành dài 15cm. Đường này song song và khoảng
cách từ mép sau của đường khung thành tới mép trước
của đường 4 mét là 4 mét.
i) Sân đấu cần được bao quanh bởi 1 khu an toàn có
độ rộng ít nhất 1 mét tính từ đường biên đọc và 2 mét
tính từ đường cuối sân.
g) Khung thành (hình 2) được đặt ở giữa mỗi đường
cuối sân. Các khung thành phải được đóng chắc xuống
mặt sân hoặc mặt tường ở phía sau. Phía trong khung
thành đo được chiều ngang 3 mét và chiều cao 2 mét.
Khung thành phải là hình chữ nhật, 2 đường chéo phía
trong phải có chiều dài 360.5cm (tối đa là 361cm và tối
thiểu là 360cm, trong cùng 1 khung thành, độ chênh
lệch tối đa là 0,5cm). Mặt sau của các cột nằm trên với
mép sau của đường khung thành (và đường cuối sân) có
nghĩa là mặt trước của các cột sẽ thừa ra ngoài mép
trước của đường khung thành (đường cuối sân) 3cm.
Các cột dọc và xà ngang của khung thành được nối
với nhau và được làm cùng chất liệu (gỗ, kim loại nhẹ,
chất liệu tổng hợp). Ở 3 mặt nhìn được từ sân, các cột
dọc và xà ngang phải được sơn thành các đoạn với màu
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đối lập nhau và đối lập vối nền phía sau khung thành. 2
khung thành trên cùng một sân phải được sơn giống
nhau. Hai đoạn ở góc giao nhau giữa cột dọc và xà
ngang mỗi khung thành phải có chiều dài là 28 cm và
được sơn màu giống nhau. Tất cả các đoạn khác chỉ dài
20cm. Khung thành phải có lưới, lưới phải được nối với
cột dọc và xà ngang của khung thành để khi bóng bay
vào lưới không thể bật ngược trở lại hoặc bay ra ngoài.
Nếu cần, có thể dùng 1 lưới phụ để ở trong khung thành,
đằng sau đường khung thành. Khoảng cách giữa đường
khung thành và lưới phụ khoảng 70cm, tối thiểu
là 60cm.
h) Độ sâu của lưới so với đường khung thành ở trên
đỉnh nên là 0.9 mét, ở phía dưới là 1.1 mét, độ sai lệch
cho phép là ± 0.1 mét. Kích thước các mắt lưới không
quá 10 x10 cm. Lưới phải được gắn chắc vào cột dọc và
xà ngang cách nhau 20cm. Được phép buộc lưới khung
thành và lưới phụ lại để bóng không thể chui vào giữa
2 lưới.
i) Ở đằng sau khung thành và cách đường khung
thành 1,5 mét phải có lưới chắn có chiều dài 9 - 14 mét
và cao 5 mét tính từ mặt sân.
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j) Bàn của trọng tài bấm giờ về 1 phía của đường
biên giữa khu vực thay người. Bàn dài 4 mét được đặt
lùi vào sân thi đấu 30 – 40 cm để đảm bảo tầm quan sát.
k) Tất cả các kích thước mà không có độ chênh lệch
phải chính xác với tiêu chuẩn quốc tế (ISO 2768 - 11989).
1) Khung thành trong Bóng ném phải được làm theo
đúng tiêu chuẩn của uỷ ban châu Âu (CEN) như EN 749
và EN 202. 10- 1.

.
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