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Хандбалът  е олимпийски колективен спорт. Играчите са разделени на два отбора с 

по 7 играчи. Мачът продължава 60 минути (2 полувремена по 30 минути, разделени с 

15-минутна почивка). Целта е да се отбележат колкото се може повече голове, за да 

бъде победен съперникът. 

Игралното поле 

Играе се на правоъгълно поле с размери 20x40 m, като двете врати (с размери 2x3 m) са 

една срещу друга от късите страни на игрището. Полето се разделя на две равни части 

от централна линия. Около вратите е очертан полукръг с радиус 6 m, наречен 

вратарското поле, в което има право да бъде само вратарят на отбора. На 7 m от вратата 

е начертана линия с дължина 1 m точно срещу вратата, от които се бият наказателни 

удари при грубо нарушаване на правилата. На 9 m от вратата с пунктирана линия е 

начертан полукръг, от който се бият свободните удари. Ограничаващата вратаря линия 

е на 4 m от вратата и е с дължина 15 cm. Централната линия съединява средните точки 

на двете странични линии. Линията за смяна (част от страничната линия) започва от 

средната до точка на разстояние 4.5 m от нея. 

 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB


Отбор 

Отборът се състои от 14 играчи, от които 7 играят на игрището (1 вратар и 6 полеви). 

Играчите могат да се сменят по указание на треньора, като няма ограничение за броя на 

смените. 

Постовете в хандбала са: 

 вратар- 1 бр. 

 разпределител (център)- 1 бр. 

 гард (вляво и отдясно на разпределителя)- 2 бр. 

 крило: най-крайният играч, разположен след гардовете- 2 бр. 

 пивот: играч, играещ в защитата с цел отваряне на коридори и набирания- 1 бр. 

Ако пивотът използва лакти или забранени методи с цел задържане на играч, съдията 

отсъжда топка в полза на защитаващия се отбор. 

 

Прочетете и научете всичко, което ви изпращам за спорта Хандбал! 

Предстои ви тест! 

 

Изгледайте видеото за спорта Хандбал: 
https://www.youtube.com/watch?v=arOH0EtNIJA 
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