Сигнали
на съдията

Сигнали на съдията
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1. Наказателен удар

2. Свободен удар

Ранемете са успоредни на тъчлинията. Ръката е нагоре под ъгъл,
насочена към невиновния отбор.

Ранемете са успоредни на тъчлинията. Ръката е сгъната под прав
ъгъл при лакътя, дланта е насочена
към невиновния отбор.

3. Есе и наказателно есе

4. Авантаж

Съдията е с гръб към линията на
мъртва топка. Ръката е вдигната
вертикално.

Протегната встрани ръка, насочена
към невинния отбор, в
продължение на пет секунди.
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5. Отсъждане на схватка

6. Формиране на отс. схватка

Рамена успоредни на тъчлинията. Хоризонтално
протегната ръка, насочена към
отбора който ще хвърля топката.

Свити лакти, длани над главата,
докосващия се пръсти.

7. Хвърляне/пас напред

8. Изтърване напред

Движение с ръцете,
имитиращо хвърляне напред.

Движение в двете страни с
протегната нагоре ръка и
отворена длан.
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9. Неосвободена топка след

10. Блокиращ не освобождава

Ръце свити пред гърдите,
имитират задържане на топка.

Вдигнати пред гърдите ръце,
имитират задържане и освобождаване
от захват.

11. Блокиращ или блокиран

12. Влизане в блокаж от

Спираловидни движения с пръста
и ръката, далече от тялото.

Полукръг с хоризонтално
протегната ръка.

блокаж

играч не се отдалечава
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блокиран играч

неправилна страна
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13. Умишлено падане върху

14. Плонжиране на земята, в

Дъговиден жест с ръката
имитираща падащ играч. Сигналът
се прави в посока на падането на
нарушилия играч.

Жест с изпъната ръка, насочена
надолу, имитираща
плонжиране.

15. Блокирана топка в спонтанна

16. Блокирана топка в маул

играч

схватка или блокаж

Отсъждане на схватка за отбора в
движение напред в момента на
спирането. Раменете са успоредни на
тъч-линията, ръката е хоризонтално
и сочи към отбора, който ще хвърля
топката, след което ръката и дланта
посочват към гол-линяита на другия
отбор, с движение напред-назад.

близост до блокаж

Ръката се изпъва за отсъдена
схватка, към страната, която не
владее топката при започване на
маула. Другата ръка е изпъната,
както при авантаж, след което се
свива пред тялото с длан към
другото рамо.
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17. Включване в спонтанна

схватка или маул преди найзадното стъпало или
отстрани
Движение под ъгъл с
хоризонтална длан и ръка.

спонтанна схватка или маул

Двете длани са на височина на
раменете в жест за захват на
противник. Горната част на тялото е
приведена и се извива в жест за
поваляне на противник.

19. Пилиер дърпа надолу

20. Пилиер придърпва противник

Свит юмрук и сгъната ръка.
Жест имитиращ дърпане
надолу.

Свит юмрук и изпъната ръка на
височина на рамото. Жест
имитиращ придърпване на
противник.

противник

195

18. Умишлено поваляне на
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към себе си
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21. Извъртяна отсъдена схватка

22. Повдигнато стъпало на

над 90 градуса

играч от първа линия

Кръгове с показалеца над главата.

Докосване на повдигнато стъпало.

23. Неправилно хвърляне на топка

в отсъдена схватка

Дланите на нивото на колената,
имитират неправилно хвърляне.

24. Непълно сглобяване
Едната ръка е протегната, както
при сглобяване. Другата ръка се
движи по първата, за да покаже
пълната дължина при сглобяване.
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25. Игра с ръка в спонтанна

или отсъдена схватка

Длан близо до земята, прибиращо
движение като при игра с топка.
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26. Неправилно странично

хвърляне

Рамене успоредни на тъч-линията.
Длан над главата, показване
неправилен път на топката.

27. Приближаване на колоните

28. Изблъсване от колоната

Дланите една към друга на ниво на
очите, пръсти нагоре. Събиране на
дланите.

Хоризонтална ръка с лакът навън.
Движение на ръката и рамото,
имитиращо изблъскване на
противник.
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29. Облягане на играч от колоната
Хоризонтална ръка, свит лакът, длан
надолу. Натискащ надолу жест.

30. Избутване на противник от

колоната

Двете длани на ниво на раменете с
длани навън, жест имитиращ бутане.

31. Предварително вдигане

32. Засада при тъч

Свити юмруци на ниво на
кръста, жест имитиращ вдигане.

Дланта и ръката се движат
хоризонтално пред гърдите,
в посока на нарушението.
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33. Препречване в обща игра
Кръстосани перпендикулярно
ръце пред гърдите, като
разтворени ножици.

схватка или маул

Рамене успоредни на тъч-линията.
Дъговиден мах с ръката по линията
на засадата.

35. Избор при засада: нак. удар

36. Засада по Правилото за 10

Едната ръка като при наказателен
удар. Другата сочи мястото за
провеждане на схватката вместо
удара.

Разтворени длани над главата.

или отсъдена схватка
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34. Засада при отсъдена, спонтанна
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метра или непълни 10
метра при наказателен или
свободен удар
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37. Висок блокаж (нечиста игра)
Хоризонтално движение с дланта
пред врата.

38. Настъпване (нечиста

игра: непозволено
използване на обувката)

Имитиране на настъпване
или подобен жест за указване
на нарушението.

39. Удар с юмрук (нечиста игра)

40. Пререкание (оспорване на

Удар със свит юмрук в отворена длан.

съдийско решение)

Протегната ръка, пръстите се
разтварят и затварят
имитирайки говор.
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41. Отсъждане на 22 метров

42. Неотиграема топка в

Ръка насочена към средата на 22метровата линия.

Разстоянието между дланите,
удказва, че топката не е била
затисната.

43. Нужда от физиотерапевт

44. Нужда от лекар

Вдигане на една ръка сигнализира
нужда от физиотерапевт за
контузен играч.

Вдигнати над главата две ръце
сигнализират нужда от лекар и/
или санитар за контузен играч.

удар (ждроп-аут)
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45. Кървяща рана

46. Спиране на времето

Ръцете кръстосани над главата,
сигнализират, че има играч с
кървяща рана и може да бъде
временно заменен.

Вдигната ръка и подаване на
сигнал със свирката, за
спиране или стартиране на
хронометъра.

47. Нужда от преглед за комоцио

48. Изтичане на времето

Свита в лакъта ръка, пръстите
докосват челото.

Дланите в Т-образно положение
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49. Консултация в видео-рефер

Очертаване на правоълъглник с
изпънати показалци,
имитиращи екран.
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50. Решение на видео-рефер:

няма отбелязано есе
Кръстосани движения на
ръцете пред тялото.

Сигнали на помощника

1. Успешен удар във вратата

2. Тъч и изпълняващ отбор

Вдигнато флагче за указване, че
топката е преминала над напречната
греда и между пилоните.

Вдигнато флагче с едната ръка,
придвижване до и заставане на
мястото за хвърляне, другата ръка
сочи към отбора, който ще
изпълнява хвърлянето.

3. Нечиста игра
Хоризонтално флагче насочено
към вътрешността на полето,
перпендикулярно на тъч-линията.
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