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HIGHLIGHT
BOLA TANGAN (HANDBALL) adalah olahraga beregu di mana dua regu dengan
masing-masing 7 pemain (6 pemain dan 1 penjaga gawang) berusaha memasukkan sebuah
bola ke gawang lawan. Permainan ini mirip dengan sepakbola, tapi cara memindahkan bola
adalah dengan tangan pemain, bukan kaki.

Lapangan bola tangan berukuran 40 m x 20m dengan garis pemisah di tengah dan gawang di
tengah kedua sisi pendek. Di sekeliling gawang dibuat garis untuk menandai daerah yang
hanya boleh dimasuki penjaga gawang. Bola yang digunakan lebih kecil dari bola sepak yaitu
size 3,2 dan 1. Handball dimainkan selama 2 x 30 menit. Penalti dilakukan dari jarak 7 meter.
Handball juga dipertandingkan di Olimpiade.

Handball adalah permainan yang menarik dimainkan di lima benua dengan lebih dari 180
negara dan 19 juta orang dari segala usia, di seluruh dunia. Pertama kali diperkenalkan sebagai
olahraga luar ruangan selama Olimpiade Musim Panas Pada 1939, sejak itu olahraga handball
dalam ruangan sudah ada dalam program Olimpiade sejak tahun 1972.

Handball pantai (Beach Handball) adalah cabang dari olahraga handball yang relatif baru
sebagai olahraga permainan dan juga sudah memiliki aturan resmi pertama yang secara resmi
diakui oleh Handball Federation (IHF) pada tahun 1994. Olahraga yang akan ditampilkan di
2013 World Games sedang dipertimbangkan untuk debut sebagai acara terpisah dengan
handball ruangan pada tahun 2020 atau 2024 di Olympic Games. IHF dan federasi benua
lainnya secara aktif mempromosikan handball pantai melalui pembinaan prestasi dan kompetisi
internasional memahami bahwa beberapa atlet akan mengkhususkan diri dalam pantai handball
sementara yang lain akan beralih ke handball dalam ruangan.

Mini Handball adalah versi unik dari permainan untuk anak-anak muda di mana mereka belajar
dengan bermain, terlibat dalam kegiatan kebugaran yang sehat, dan membangun beberapa
kompetensi teknis dan taktis dasar dalam lingkungan rendah kompetitif. Hal ini lebih dari versi
miniatur dari permainan orang dewasa. Ini adalah filosofi olahraga yang benar untuk semua
anak-anak untuk menjadi aktif secara fisik, latihan kerja sama tim, membuat teman-teman
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dalam kelompok, mendapatkan multi keterampilan, dan memiliki serta tentunya menyenangkan.

Handball jalanan (street handball) adalah tambahan terbaru untuk permainan handball. Saat itu
sudah diperkenalkan pada tahun 1997 di Denmark. Permainan tersebut diciptakan dan
dipromosikan oleh pemain terkenal sekaligus pelatih seperti Lasse Boesen, Ole B. Andersen
dan Torben Sorensen. Permainan ini menggunakan jalan-jalan dan taman, dan memungkinkan
peserta dari segala usia dan tingkat kemampuan untuk menikmati handball sesungguhnya.

Induk Organisasi dari olahraga Bola tangan ini di International adalah International Handball
Federation (IHF) yang berdiri sejak tahun 1946, Delapan negara pelopornya adalah denmark,
Finlandia, Perancis, Belanda, Norwegia, Polandia, Swiss, Swedia. Sampai tahun 2003 IHF
memiliki jumlah peserta sebanyak 150 peserta negara dengan 80.000 klub dan 19 juta atlet
putra maupun putri.

Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI) adalah induk organisasi bola tangan di indonesia yang
menjadi anggota dari International Handball Federation (IHF) sejak tahun 2007. Menurut AKTA
NOTARIS tentang Pendirian Asosiasi Bola Tangan Indonesia di depan Notaris Lilik Kristiwati,
S.H., Asosiasi Bola Tangan Indonesia resmi berdiri tanggal 16 Agustus 2007. Dan pada tanggal
5 Juni 2009, ABTI resmi sebagai Full Member International Handball Federation (IHF) yang
diketuai oleh Arie P. Ariotedjo.
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