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SPELPLAN
101

Spelplanens mått

1)

Samtliga matcher spelas på Aurahallen i Malmö som inte uppfyller Svenska
Innebandyförbundets krav på storlek fullt ut.

104

Byteszoner

1)

Byteszoner är ej markerade samt avbytarbänkar finns ej utplacerade.

105

Sekretariat och utvisningsbänkar

1)

Sekretariat nyttjas ej. Respektive lagledare markerar i matchprotokoll vilka
spelare som ska deltaga i match. De spelare som ej finns med i förtryckt
matchprotokoll skrivs in tydligt med för- och efternamn samt personnummer.

SPECIALREGLER MM FÖR MALMÖ INNEBANDY 2005 – 2006 6
1
2
3
4
5

WO 6
REPRESENTATION AV LAG 6
MATCHBOLL 7
SÄRSKILJNING AV LAG 7
PROTEST FRÅN LAG 7

MALMÖ INNEBANDY STYRELSE 2005 – 2006 9
ADRESSER ETC TILL MALMÖ INNEBANDY 9

Lagkapten (eller dess ersättare) bör efter varje match kontrollera att domare
skrivit in rätt slutresultat i matchprotokollet.
Ju snabbare felen rättas till, desto bättre!

AVGIFTER 2005 – 2006 10-11

2

SPELTID

201

Ordinarie speltid

1)

Den ordinarie speltiden är enligt nedanstående:

FÖRORD
Styrelsen för Malmö Innebandy har fri tolkningsrätt av alla förekommande regler och
för dess tillämpningar. Detta gäller såväl Svenska Innebandyförbundets regler som de
lokala avvikelser som antagits.
Styrelsen för Malmö Innebandy äger även rätt att under pågående säsong besluta i
sådana frågor som inte står upptagna bland gällande regler.
Dylika beslut kan, om styrelsen så finner lämpligt, träda ikraft med omedelbar verkan.

Herrar med målvakt
Herrar utan målvakt
Damer utan målvakt
Mix utan målvakt

2 x 20 min
2 x 14 min
2 x 14 min
2 x 14 min

OBS! Malmö Innebandy har ingen gemensam försäkring.
5 minuters paus mellan matcherna, men viss försening kan förekomma.
Sid 3 – 6 i detta häfte avser ändringar av Svenska Innebandyförbundets regler.
Numrering av kapitel och regler hänför sig till Svenska Innebandyförbundets
regelhandbok.
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2)

Effektiv speltid tillämpas ej.

205

Time out

1)

Time out tillämpas ej.

3

206

Förlängning

402

Domarnas klädsel

1)

Förlängning tillämpas endast i cup- och slutspel.

1)

Domarna ska ha grå alternativ svarta tröjor, mörka kortbyxor.

204

Straffslagsavgörande i samband med begränsad förlängning

409

Sekretariatets utrustning

1)

Tillämpas endast i cup- och slutspel.

1)

Sekretariat nyttjas ej.

3

DELTAGARE

5

FASTA SITUATIONER

301

Spelare

501

Allmänna bestämmelser för fasta situationer

1)

Totalt under säsongen obegränsat antal spelare.
Vid varje matchtillfälle 15 st inklusive målvakt.

1)

Domaren ska använda en signal, göra erforderliga tecken och markera platsen
för den fasta situationen. Bollen får spelas utan klarsignal förutsatt att den ligger
stilla och på rätt plats. Detta gäller ej vid tekning och straffslag.

2)

I spel utan målvakt får högst 4 spelare i vardera laget befinna sig på planen
samtidigt.
I mix utan målvakt ska 2 av varje kön i vardera laget befinna sig på planen
samtidigt.
Vid avbrytande av match, 0 till felande lag och + 5 mål till icke felande lag.
Om ena laget inte har tillräckligt med spelare vid matchstart kan matchen spelas
ändå om motståndarlaget godkänner det.

6

UTVISNINGAR

601

Allmänna bestämmelser för utvisningar

1)

Utvisningar noteras ej i matchprotokoll.

605

Förseelser som leder till 2 minuter lagstraff

22)

Felaktig klädsel rapporteras ej.

611

Matchstraff

1)

Oavsett vilken grad av matchstraff domarna anser att spelaren gjort sig skyldig
till ska alla grövre förseelser rapporteras av domare på matchprotokollen.
Disciplinkommittén för Malmö Innebandy fattar därefter ett beslut som delges
lagansvarig (eller någon annan i laget) muntligen eller / och skriftligen om
vilken disciplinär åtgärd som beslutats. Först därefter kan spelare bli avstängd.
Ett disciplinärt beslut kan överklagas hos styrelsen skriftligen. Under tiden
överklagandet behandlas är spelaren spelklar om inget annat meddelats av
disciplinkommittén för Malmö Innebandy. Nytt beslut meddelas före
avstängningen verkställs.

306

Domare

1)

En match ska ledas av två domare om så är möjligt.

307

Sekretariat

1)

Sekretariat nyttjas ej.

4

UTRUSTNING

401

Spelarnas klädsel

1)

Tröjorna får vara grå.

3)

Tröjor måste ej vara numrerade, men dock enhetliga inom laget.

4

OBS, en spelare eller ledare som ådrar sig rött kort ska omedelbart
lämna hallen.

5

7

MÅL
3

Varje lag ska medföra matchboll. Malmö Innebandy har ingen ekonomisk
möjlighet att tillhandahålla den mängd bollar som krävs för en hel säsong.

701

Godkända mål

1)

Mål noteras ej med tid och nr på spelare i matchprotokollet.
4

WO
Om ett lag ej infinner sig, eller ej erlagt fastställd domaravgift till behörigt utlyst
match dömes WO till motståndarlaget. Om båda lagen uteblir, eller ej erlägger
fastställd domaravgift dömes dubbel WO.
WO = 2 poäng med målskillnaden 5-0 till motståndarlaget.
Dubbel WO = 0 poäng och 0-0 i målskillnad till båda lagen.
Efter 3 lämnade WO utestängs laget från seriespel innevarande säsong.
Till nästkommande säsong har styrelsen för Malmö Innebandy rätt att inplacera
laget i lägre division.

2

SÄRSKILJNING AV LAG
Om två eller flera lag kommer på samma poäng i tabellen, avgör målskillnad.
Om målskillnaden är samma avgör flest gjorda mål. Om lagen fortfarande inte
kan skiljas åt avgör inbördes möte(n). Om inte detta heller kan skilja lagen, och
den inbördes placeringen mellan lagen har någon reell betydelse för tabellen, ska
omspel ske. Detta sker genom enkelmöte (vid oavgjort: obegränsad sudden
death). Detta tillämpas endast i fråga om upp- och nedflyttning.

SPECIALREGLER MM FÖR MALMÖ INNEBANDY 2005 / 2006
1

MATCHBOLL

5

PROTEST FRÅN LAG
Lag, som anser sig uppenbart missgynnat genom flertal påvisbara ”fel” vad
gäller domslut, kan begära omspel av matchen.
Protesten måste innehålla fall där domare klart avvikit från gällande regler.
Dessutom skall de eventuellt felaktiga domsluten ha haft en avgörande betydelse
för matchutgången.

REPRESENTATION AV LAG
Malmö Innebandy tillämpar 90 dagars karens för övergång från ett lag till ett
annat. Dock får spelare inte välja att representera lag i samma divisionsgrupp
som sitt tidigare lag.
Det är tillåtet för spelare att representera ett lag i serie utan målvakt och
samtidigt ett lag i serie med målvakt. Målvakt får representera 2 lag i olika
serier. Vid önskemål om att stå för ytterligare lag, kontakta styrelsen.
Spelare får även spela i ett lag i mixed-serien utöver spel i sitt/sina ”vanliga” lag
i herr- respektive damklassen.
För att få delta i seriesegrarcup, kval- och slutspel eller liknande, måste varje
spelare ha representerat klubben/laget ifråga minst 3 matcher i serien.
Om spelare felaktigt representerar annat lag i seriespel (eller annat som ovan
nämnts) drabbas felande spelare och lag av särskilda disciplinära åtgärder som
beslutas av Disciplinkommittén för Malmö Innebandy.
För att vara välkommen att spela måste man dessutom vara ”icke licensierad” i
minst 90 dagar före spel. Ansökan måste godkännas av styrelsen för Malmö
Innebandy.

6

Protester skall skriftligen insändas till Malmö Innebandy Disciplinkommitté
senast 1 vecka efter matchtillfället (se adress nedan). Samtidigt skall
protestavgift på 100 kr inbetalas på Malmö Innebandys postgiro 128 55 76-3.
Om protesten inkommer senare, eller protestavgift ej inbetalas, anses den som
ogiltig och tages under inga omständigheter upp till prövning i Malmö
Innebandy Disciplinkommitté.
Om vittnen finns ska dessa namnges (helst med telefonnummer) i
protestskrivelsen så att Disciplinkommittén kan kontakta den eller de personer
för vittnesmål i ärendet. Vittnena måste vara opartiska. Helst bör de inte
representera lag ur samma division som protesterande lag. Vittnen, som inte
namnges i protestskrivelsen, kan ej i efterhand medtagas som vittnen.
Handläggningsförfarandet av giltig protestskrivelse:
Disciplinkommittén kontaktar och infordrar vid behov skriftliga och/eller
muntliga redogörelser från berörda lag, domare och namngivna vittnen.
Disciplinkommittén gör en objektiv bedömning av samtliga inkomna
handlingar i ärendet och fastställer ett beslut. Ett beslutsmeddelande tillsänds
skriftligen alla inblandade parter. Beslut kan, i likhet med alla beslut fattade av
Malmö Innebandy Disciplinkommitté skriftligen överklagas hos:

7

MALMÖ INNEBANDY STYRELSE 2005 - 2006
Malmö Innebandy
C/o Henrik Berggren
Viarpsgatan 26
216 22 Limhamn
Därefter kontaktar och infordrar styrelsen för Malmö Innebandy vid behov,
ytterligare redogörelser och gör en ny bedömning av ärendet. Först därefter
fattas nytt beslut.
Beslut meddelas berörda parter skriftligen. Beslut kan inte överklagas. Däremot
kan beslut, fattade av styrelsen för Malmö Innebandy, omprövas. Det kan ske
om någon part kräver detta och om skriftliga handlingar i ärendet kan visa på
nya förutsättningar (t ex om grunderna för beslutet varit felaktiga).
Styrelsen för Malmö Innebandy fattar i så fall ett slutgiltigt definitivtbeslut i
ärendet. Krav om omprövning ihop med skriftliga handlingar i ärendet ska
insändas till:
Malmö Innebandy
C/o Henrik Berggren
Viarpsgatan 26
216 22 Limhamn

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot + vice ordf.
Ledamot
Ledamot

Ann Jönsson
Henrik Berggren
Per-Åke Nilsson
Per Hedeberg
Lars Lindkvist
Christoffer Olausson

040 – 191883
0703 – 430400
040 – 943916
040 – 128475
040 - 152682
0736 – 758291

Frågor, som önskas upptagas på styrelsesammanträden, skall skriftligen insändas
till Malmö Innebandy under adress:
Malmö Innebandy
C/o Henrik Berggren
Viarpsgatan 26
216 22 Limhamn
ADRESSER MM TILL MALMÖ INNEBANDY
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Adress:

Malmö Innebandy
C/o Henrik Berggren
Viarpsgatan 26
216 22 Limhamn

Telefax:

040 – 136136

Mobil Henrik:

0703 – 43 04 00

Hemsida:

www.innebandy.nu

E-mail:

malmo.innebandy@swipnet.se

Postgiro:

128 55 76 – 3

Spelplats:

Aurahallen, Erikfältsgatan 30
Telefon: 040 – 88500

Information:

Anslag på Aurahallen + hemsidan

Resultat och tabeller:

Anslag på Aurahallen + hemsidan
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AVGIFTER 2005 – 2006 I MALMÖ INNEBANDY
1

WO-avgifter

AVGIFTER FÖR ANMÄLAN SERIESPEL SÄSONGEN 2005 – 2006

A: Spontan 300 kr
B: Meddelad 200 kr

2

Matchflyttning 450 kr

3

Protestavgift 100 kr

- 31/3
1/4 – 30/ 4
1/5 – 31/5
1/6 – 15/6
16/6 – 30/6

WO-AVGIFTER
A: Spontan WO är när lag uteblir från match utan att först ha meddelat
motståndarlag och/eller styrelsen för Malmö innebandy. Motståndarlaget
tillskrivs WO-seger med 5-0 och kompenseras genom att laget slipper betala sin
domaravgift.
B: Meddelad WO är när lag, minst ett dygn i förväg, meddelat motståndarlag
och/eller styrelsen för Malmö Innebandy att laget ej kommer till utsatt match. I
bästa fall slipper motståndarlaget komma till match i onödan.
Avgifterna skall sättas in på Malmö Innebandys postgiro 128 55 76 – 3 senast 3
veckor efter lämnad WO (gäller ej speltider som av någon anledning ändrats
från ursprungligt spelprogram). Vid 3:e WO:n utestängs laget automatiskt från
vidare spel. WO-avgiften måste dock erläggas för att laget ska ges möjlighet att
delta i nästkommande säsongs seriespel.

Herr med
målvakt

Herr, Dam och mix
utan målvakt

1 400 kr
1 500 kr
1 600 kr
1 700 kr
1 800 kr

1 000 kr
1 100 kr
1 200 kr
1 300 kr
1 400 kr

DOMARAVGIFTER 2005 – 2006
Vid 2 domare:

Spel med målvakt
Spel utan målvakt

75 kr / match och lag
60 kr / match och lag

Vid 1 domare:

Spel med målvakt
Spel utan målvakt

50 kr / match och lag
35 kr / match och lag

Betala domare 10 min före match med så jämna pengar som möjligt.

MATCHFLYTTNING (till annan speldag)
Avgiften ska insättas på Malmö Innebandys postgiro 128 55 76 – 3. I
meddelande om ny matchtid finns sista betalningsdag angiven. Om betalning så
icke sker dömes WO (5-0) till motståndarlaget oavsett hur den flyttade matchen
slutade. Före matchflyttning sker måste styrelsen för Malmö Innebandy
kontaktas och ny tid godkännas (kan bara ske på fredagar och lördagar och på
Aurahallen). Det lag som önskar flytta match skall själv kontakta berörda
motståndarlag för deras klartecken till den nya tiden. Kan lagen inte enas om ny
tid gäller spelprogrammets tid.

Sist men inte minst:
Tänk på att lagkaptenen ansvarar för lagets uppträdande före,
under och efter match !

PROTESTAVGIFT
Avgiften måste insättas på Malmö Innebandy postgiro 128 55 76 – 3 för att
protesten ska tas upp till behandling i styrelsen.
Inga protester tas upp före betalning skett!
OBS ! Inga av ovanstående avgifter kan betalas kontant utan måste gireras till
vårt postgiro.
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särskilda Tävlingsföreskrifter, dessa ska fastställas av SIBF:s TK.
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Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter och direktiv styr alla förutsättningar utanför själva
matchen medan tävlingsreglerna är till för spelet på planen.
Tävlingsbestämmelserna fastställs av Vårkongressen.
Tävlingsföreskrifterna fastställs av FS efter förslag av TK.
Tävlingsreglerna fastställs av IFF och antas av FS.
Tävlingshandboken fastställs av TK.
Direktiven beslutas av FS eller TK.

Förkortningar
SIBF
FS
TK
SDF
IFF
RF
TK
DK

Svenska Innebandyförbundet
Svenska Innebandyförbundets Styrelse
Svenska Innebandyförbundets Tävlingskommitté
Specialdistriktförbund
International Floorball Federation
Riks idrottsförbundet
Tävlingskommittén
Domarkommittén
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1 SPELPLAN

101

Spelplanens mått

1)

Spelplanen ska vara 40 x 20 m och begränsas av en hög sarg med rundade hörn.
Spelplanen ska vara rektangulär och måtten avser längd x bredd. Minsta tillåtna
mått är 36 x 18 m och största 44 x 22 m. Sargen ska vara godkänd av SIBF.

102

Spelplanens markeringar

1)

Samtliga markeringar ska göras med 4-5 cm breda linjer i väl synlig färg.

2)

Mittlinje och mittpunkt ska märkas ut.
Mittlinjen ska vara parallell med planens kortsidor och dela planen i två lika
stora delar.

3)

Målområden med måtten 4 x 5 m ska märkas ut 2,85 m från planens kortsidor.
Målområdena ska vara rektangulära och måtten avser längd x bredd inklusive
linjer. Målområdena ska vara centrerade i förhållande till planens långsidor.

4)

Målvaktsområden med måtten 1 x 2,5 m ska märkas ut 0,65 m framför
målområdenas bakre begränsningar.
Målvaktsområdena ska vara rektangulära och måtten avser längd x bredd
inklusive linjer. Målvaktsområdena ska vara centrerade i förhållande till
planens långsidor.

5)

Målvaktsområdenas bakre linjer ska även fungera som mållinjer, varför
markeringar för målstolparnas placering ska göras så att avståndet mellan
markeringarna är 1,6 m.
Mållinjerna ska vara centrerade i förhållande till planens långsidor.
Målstolparnas placering ska markeras antingen med avbrott i
målvaktsområdenas bakre linjer eller med korta linjer, vinkelräta mot
målvaktsområdenas bakre linjer och placerade omedelbart bakom dessa.

6)

Tekningspunkter ska märkas ut 1,5 m från planens långsidor på mittlinjen och
mållinjernas tänkta förlängningar.
Tekningspunkterna ska märkas ut i form av kryss. Tekningspunkterna på
mittlinjen behöver dock inte märkas ut utan kan vara tänkta.
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103

Målburar

1)

Målburar med måtten 160 x 115 x 40/65 cm ska placeras med stolparna på de
därför avsedda markeringarna.
Målburarnas öppningar ska vara rektangulära och måtten avser bredd x höjd x
djup upptill/nedtill exklusive stolpar och ribbor. Stolpar och ribbor ska vara
cirkelformade med en diameter av 32 mm, och alla hörn ska vara rundade. Hela
målställningen ska vara röd. Målburarnas öppningar ska vara vända in mot
planen. Målburarna ska vara godkända av SIBF.

2)

Målburarna ska ha mjuka nät och droppnät.
Droppnätet ska fästas endast i nättaket, 20 cm bakom ribban, och täcka målets
hela öppning.
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Byteszoner

1)

Byteszoner med en längd av 10 m ska märkas ut efter planens ena långsida, 5 m
från mittlinjen. Avbytarbänkar ska placeras i byteszonerna.
Byteszonerna ska märkas ut på sargen. Byteszonernas bredd får inte överstiga
3 m, räknat från sargen. Avbytarbänkarna ska ha plats för nitton personer
vardera och placeras på lämpligt avstånd från sargen.
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Sekretariat och utvisningsbänkar

1)

Sekretariat och utvisningsbänkar ska placeras mitt emot byteszonerna vid
mittlinjen. Sekretariatet och utvisningsbänkarna ska placeras på lämpligt avstånd
från sargen.
Utvisningsbänkarna ska vara separata för lagen och åtskilda av sekretariatet.
Utvisningsbänkarna ska ha plats för minst två personer vardera. Dispens för
placering av sekretariatet och utvisningsbänkarna på samma sida av planen
som byteszonerna kan beviljas av administrerande förbund.
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Inspektion av spelplan

1)

Domarna ska i god tid före match inspektera spelplanen och området närmast
denna samt tillse att eventuella brister åtgärdas.
Eventuella anmärkningar ska rapporteras. Eventuella brister ska åtgärdas av
hemmalaget som även ansvarar för att sargen är i speldugligt skick under
matchen. Farliga föremål ska avlägsnas eller madrasseras.

5

2 SPELTID

201

Ordinarie speltid

1)

Den ordinarie speltiden ska vara 3 x 20 minuter med två 10 minuters pauser, då
sidobyte ska äga rum.
Dispens för kortare speltid, dock lägst 2 x 15 minuter, och/eller paustid kan
beviljas av administrerande förbund. I samband med sidbyte ska lagen även
byta byteszoner. Hemmalaget ska i god tid innan match välja sida. Varje ny
period ska starta med tekning på mittpunkten. Vid period- och matchslut ska
slutsignal, om inte automatisk sådan finns, ombesörjas av sekretariatet.
Paustiden börjar mätas direkt vid periodslut. Domarna ansvarar för att lagen
återkallas i så god tid att spelet kan återupptas direkt efter pausen. Om domarna
bedömer att den ena sidan är klart fördelaktigare ska sidbyte äga rum efter
halva tredje perioden, men detta måste i såfall beslutas innan matchen. Om
sådant sidbyte äger rum ska spelet återupptas med tekning på mittpunkten.

2)

Ska stoppas endast vid mål, utvisning, time out eller på domarnas tecken vid
onaturlig situation, men undre den ordinarie speltidens sista 3 minuter ska
effektiv speltid tillämpas.
Speltiden ska efter att ha varit stoppad startas igen när bollen spelas efter
domarnas signal, dock inte under straffslag. Domarna avgör vad som ska anses
som onaturlig situation, men hit räknas alltid demolerad boll, när sargen går
isär, skada, mätning av utrustning, obehöriga personer eller föremål på planen,
när belysningen helt eller delvis slocknar och när slutsignalen startar av
misstag. Om sargen går isär ska spelet inte blåsas av förrän bollen kommer i
närheten av det aktuella stället. Vid skada ska spelet blåsas av endast vid
misstanke om allvarlig skada eller om den skadade spelaren direkt
påverkar spelsituationen. Med effektiv speltid avses att tiden stoppas vid varje
avblåsning och startas igen när bollen spelas efter domarnas signal.
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Time out

1)

Vardera laget har rätt att under ordinarie speltid begära en time out som ska
verkställas vid nästa avblåsning.
Time out kan begäras när som helst, men endast genom lagkaptenen eller en
ledare. Time out begärs när spelet är avblåst ska verkställas direkt, såvida inte
domarna bedömer att spelsituationen påverkas klart negativt för
motståndarlaget, då i stället time out ska verkställas vid nästa avblåsning.
Begärd time out ska alltid genomföras, utom i samband med mål, då laget har
rätt att återta sin begäran. Time out startar på en extra signal från
domarna när lagen befinner sig vid sina byteszoner och domarna vid
sekretariatet. En ny extra signal efter 30 sekunder markerar slutet på time out.
Efter time out ska spelet på ordinarie signal från domarna återupptas i enlighet
med vad som orsakade avblåsningen. En utvisad spelare får inte delta i time out.
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Förlängning

1)

En oavgjord match som måste avgöras ska förlängas tills ett lag gör mål.
Innan förlängningen har lagen rätt till 2 minuters paus, men inget sidbyte ska
äga rum. Förlängningen är inte periodindelad. Under förlängningen gäller
samma regler för speltidens startande och stoppande som under ordinarie
speltid. Effektiv tid ska inte tillämpas under förlängningen. Utvisningen som inte
upphört vid den ordinarie speltidens slut ska fortsätta under förlängningen.
Dispens för 10 minuters begränsad förlängning kan beviljas av administrerande
förbund. Om matchen efter begränsad förlängning fortfarande är oavgjord ska
straffslagsavgörande tillämpas.
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Straffslagsavgörande i samband med begränsad förlängning

1)

Fem utespelare från vardera laget ska slå var sitt straffslag. Om matchen efter
detta fortfarande är oavgjord ska samma spelare slå ett straffslag vardera tills ett
avgörande uppnås.
Lagen ska slå vartannat straffslag. Domarna avgör mot vilket mål straffslagen
ska slås och lottar mellan lagkaptenerna. Vinnaren avgör vilket lag som börjar.
Lagkaptenen eller en ledare ska skriftligen informera domarna och sekretariatet
om numren och ordningen på de fem utespelarna. Så fort ett avgörande uppnås
är matchen slut, och det vinnande laget anses ha vunnit med slutresultatet plus
ett mål. Under de ordinarie straffslagen anses ett avgörande uppnått när ett lag
leder med ett större antal mål än motståndarlaget har återstående straffslag.
Under eventuella extra straffslag anses ett avgörande uppnått när ett lag har
gjort ett mål mer än motståndarlaget och båda lagen slagit lika många
straffslag. De extra straffslagen behöver inte slås i samma ordning som de
ordinarie, men en spelare får inte slå sitt tredje straffslag förrän övriga fyra
noterade spelare i samma lag har slagit minst två och så vidare. En utvisad
spelare får delta i straffslagsavgörandet om han inte tilldelats matchstraff. Om
en av de noterade spelarna under straffslagsavgörandet ådrar sig matchstraff
ska lagkaptenen utse en inte redan noterad utespelare som ska ersätta den
utvisade spelaren. Om en målvakt under straffslagsavgörandet ådrar sig
matchstraff ska han ersättas av reservmålvakten. Om sådan saknas har laget
högst 3 minuter på sig att korrekt utrusta en inte redan noterad utespelare, men
ingen del av denna tid får användas till uppvärmning. Den nya målvakten ska
markeras i matchprotokollet och tiden för bytet noteras. Ett lag som inte kan
notera fem utespelare får inte slå fler straffslag än man har noterade spelare.
Detta gäller även vid eventuella extra straffslag.
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DELTAGARE

301

Spelare

1)

Vardera laget får notera högst tjugo spelare i matchprotokollet.
Som spelare räknas utespelare och målvakter. Inga andra spelare än de i
matchprotokollet noterade får delta i matchen eller uppehålla sig i
byteszonerna. En spelare får dock inte uppehålla sig i motståndarlagets
byteszon.

2)

Under spel får högst sex spelare, varav högst en målvakt, i vardera laget befinna
sig på planen samtidigt.
För att en match ska kunna startas måste det finnas minst fem utespelare och en
korrekt utrustad målvakt i vardera laget, annars ska som slutresultat räknas 5-0
till icke felande lag. Under match måste lagen kunna spela med minst fyra
spelare vardera, annars ska matchen avbrytas och som slutresultat räknas 5-0
till icke felande lag eller, om detta är fördelaktigare för icke felande lag, det
uppnådda resultatet.
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Spelarbyten

1)

Spelarbyten får göras när som helst och vid obegränsat antal tillfällen under en
match.
Alla byten måste göras i den egna byteszonen. Spelaren som lämnar planen ska
vara på väg över sargen innan ersättaren får beträda planen. En skadad spelare
som lämnar planen på annat ställe än den egna byteszonen får inte ersättas
förrän spelet är avblåst.
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Särskilda bestämmelser för målvakter

1)

Samtliga målvakter ska markeras i matchprotokollet.
Markeringen ska göras med ett ”M”. En spelare som markerats som målvakt får
inte samma match delta som utespelare med klubba. Ett lag som på grund av
skada eller utvisning måste ersätta målvakten med en utespelare har högst 3
minuter på sig att korrekt utrusta ersättaren, men ingen del av denna tid får
användas till uppvärmning. Den nya målvakten ska markeras i matchprotokollet
och tiden för bytet noteras.

2)

304

Särskilda bestämmelser för lagkapten

1)

Vardera laget ska ha en lagkapten som ska markeras i matchprotokollet.
Markeringen ska göras med ett ”K”. Byte av lagkapten får endast göras på
grund av skada, sjukdom eller matchstraff. Den nya lagkaptenen ska markeras i
matchprotokollet och tiden för bytet noteras. En spelare som på grund av skada
eller sjukdom ersatts som lagkapten får inte i samma match åter fungera som
lagkapten.

2)

Endast lagkaptenen har rätt att under match tilltala domarna, men han har även
skyldighet att bistå dessa.
När lagkaptenen tilltalar domarna ska detta göras under ordnade former. En
utvisad lagkapten har under utvisningen ingen rätt att tala med domarna om
han inte blir tilltalad, och laget har under denna tid ingen annan möjlighet att
kommunicera med domarna.
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Ledare

1)

Vardera laget får notera högst fem ledare i matchprotokollet.
Inga andra personer än de i matchprotokollet noterade får uppehålla sig i
byteszonerna. En ledare får dock inte uppehålla sig i motståndarlagets byteszon.
Med undantag för time out får en ledare inte beträda spelplanen utan domarnas
tillåtelse. All coachning ska äga rum från den egna byteszonen. Innan match ska
en ledare från vardera laget skriva under matchprotokollet, och därefter får
inga kompletteringar göras.
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Domare

1)

En match ska ledas av två lika berättigade domare.
Domarna ska använda föreskrivna signaler och tecken. Domarna har rätt att
avbryta en match om det föreligger klar risk att den inte kan slutföras inom
ramarna för spelets regler.
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Sekretariat

1)

Ett fungerande sekretariat ska finnas.
Sekretariatet ska vara neutralt och ansvara för matchprotokoll, tidtagning och
eventuella speakeruppgifter.

En målvakt som under spel helt lämnar sitt målområde ska tills han återvänder
bedömas som utespelare, dock utan klubba.
Detta gäller inte när målvakten lämnar sitt målområde i samband med utkast.
En målvakt anses helt ha lämnat målområdet när ingen del av kroppen rör
golvet i målområdet. Det är dock tillåtet för målvakten att hoppa i sitt eget
målområde. Linjerna tillhör målområdet.
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UTRUSTNING

401

Spelarnas klädsel

1)

Utespelarna ska ha inom laget enhetliga dräkter bestående av tröjor, kortbyxor
och knästrumpor.
Dräkterna ska vara av idrottsmodell. Med undantag för ordinarie
landslagsdräkt, som inte får användas av förening, får dräkterna ha vilken
färgkombination som helst, men tröjorna får inte vara grå. Om domarna
bedömer att lagens dräkter är förväxlingsbara ska bortalaget byta. Strumporna
ska vara uppdragna och inbördes enhetliga samt, om administrerande förbund
så beslutat, åtskiljbara mellan lagen.

2)

Målvakterna ska ha långbyxor samt tröjor som färgmässigt avviker från
utespelarnas i det egna laget.
Målvaktsdräkterna ska vara av idrottsmodell.

3)

Samtliga tröjor ska vara numrerade.
Tröjorna ska vara numrerade i inom laget olika heltal med tydliga arabiska
siffror på rygg och bröst. Ryggsiffrorna ska vara minst 200 mm höga och
bröstsiffrorna minst 70 mm. Alla nummer till och med 99 får användas, men 1 är
inte tillåtet för utespelare.

4)

Samtliga spelare ska ha skor.
Skorna ska vara av idrottsmodell och avsedda för inomhusbruk. Eventuella
föreskrifter på spelplatsen angående sulorna ska iakttas. Att spela med strumpor
är inte tillåtet. En spelare som under spel tappar en eller båda skorna får spela
vidare till nästa avblåsning.
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Domarnas klädsel

1)

Domarna ska ha grå tröjor, svarta kortbyxor och svarta knästrumpor.
Dispens för andra färgkombinationer kan beviljas av administrerande förbund.
För alla förbundsdomare gäller SIBF:s domarpaket.
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Särskild målvaktsutrustning

1)

En målvakt får inte använda klubba.
Hit räknas även när en målvakt lämnar sitt målområde och tillfälligt bedöms
som utespelare.

2)

En målvakt måste bära ansiktsskydd.
Detta gäller endast när målvakten befinner sig på planen och spelet pågår. All
åverkan på ansiktsskyddet, utom målning i föreningens eller målvaktsdräktens
färger, är förbjuden. Ansiktsskyddet får inte sitta närmare ögonen än 30 mm.
Ansiktsskyddet ska vara godkänt av SIBF.

3)

En målvakt får använda vilka kroppsskydd som helst, men utrustningen får inte
innefatta delar avsedda att täcka målet.
En målvakt får använda hjälm och handskar av tunn femfingersmodell. Klister
är förbjudet, liksom alla former av friktionshämmande medel. Inga föremål får
förvaras på eller i målburen.
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Särskild lagkaptensutrustning

1)

Lagkaptenen ska bära en armbindel.
Armbindeln ska bäras på vänster arm och vara väl synlig. Tejp anses inte som
armbindel. Lagkaptenen får heller inte ha andra symboler, till exempel en
bokstav på tröjan, i stället för armbindel.
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Personlig utrustning

1)

En spelare får inte använda personlig utrustning som kan innebära skaderisk.
Med personlig utrustning avses skydd och medicinsk utrustning samt klockor,
smycken och liknande. Domarna avgör vad som innebär skaderisk. Alla skydd
ska om möjligt bäras innanför klädseln. Med undantag för pannband, som i så
fall ska vara elastiska och utan knut, får inga huvudbonader bäras. Korta tights
får bäras under kortbyxorna om de har ungefär samma färg som dessa. Alla
former av långa tights är förbjudna för utespelare.
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Boll

1)

Bollen ska vara tillverkad i plastmaterial och väga 23 g.
Bollen ska vara godkänd av SIBF. Till varje match ska i sekretariatet finnas
minst det antal nya bollar som administrerande förbund beslutat.

2)

Bollen ska vara vit och klotformad med en diameter av 72 mm samt ha 26 hål,
vardera med en diameter av 10 mm.
Dispens för andra färger kan beviljas av administrerande förbund. Hålen ska
vara symmetriskt placerade.
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Klubba

1)

Klubban ska vara tillverkad i plastmaterial och dess vikt får inte överstiga 380 g.
Vikten avser en klubba utan lindning. Klubban ska vara godkänd av SIBF.

2)

Skaftet ska vara rundat utan kanter och upptill förslutet med en knopp. Skaftets
längd får inte överstiga 950 mm. En 10 mm grepplinje ska vara placerad 240
mm från skaftets nedre ände.
All åverkan på skaftet utom förkortning är förbjuden. Skaftet får lindas, men
endast ovanför grepplinjen och under förutsättning att inga
godkännandemärken eller andra eventuella officiella märken täcks över.

3)

Bladet får inte vara vasst och dess hook får inte överstiga 30 mm.
All åverkan på bladet utom hookning är förbjuden. Hooken mäts från
underkanten på bladets högsta punkt när klubban ligger på plant underlag.
Bladbyte är tillåtet endast under förutsättning att det nya bladet inte försvagas.
Vid tejpning av skarven mellan blad och skaft får högst 10 mm av bladets
synliga del täckas.
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Domarnas utrustning

1)

Domarna ska vara utrustade med plastvisselpipor av mediumstorlek,
mätningsutrustning och röda kort.
Dispens för andra typer av pipor kan beviljas av administrerande förbund.

409

Sekretariatets utrustning

1)

Sekretariatet ska vara utrustat på ett sådant sätt att sekretariatspersonalen utan
svårighet kan fullgöra sina uppgifter.

410

Inspektion av utrustning

1)

Domarna ska ansvara för inspektion och eventuella åtgärder beträffande all
utrustning.
Inspektion ska äga rum både före och under match. Felaktig utrustning,
inklusive alla felaktigheter gällande klubbor, som upptäcks före match ska
omedelbart åtgärdas, varefter spelaren kan starta matchen. Med undantag av
personlig utrustning och mindre fel på klubbor, till exempel små hål eller
målning, vilket omedelbart ska åtgärdas, varefter spelaren kan fortsätta
matchen, ska all felaktig utrustning som upptäcks under match bestraffas.
Förseelser gällande spelardräkter, lagkaptensbindel och liknande kan dock
endast leda till en utvisning per lag och match. All felaktig utrustning ska dock
rapporteras. Inga andra spelare än lagkaptenerna och spelaren vars utrustning
ska mätas får befinna sig vid sekretariatet under mätning. Efter mätning ska
spelet återupptas i enlighet med vad som orsakade avblåsningen.

2)
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Mätning av hook eller skaftlängd får begäras av lagkaptenen.
Lagkaptenen har även rätt att under rimliga former påpeka övriga brister i
motståndarnas utrustning, men i detta fall avgör domarna vilka åtgärder som
eventuellt ska vidtas. Mätning får begäras när som helst, men verkställs inte
förrän vid nästa avblåsning. Mätning som begärs när spelet är avblåst ska
verkställas direkt, såvida domarna bedömer att spelsituationen påverkas klart
negativt för motståndarlaget, då i stället mätningen ska verkställas vid nästa
avblåsning. Det är domarnas skyldighet att på lagkaptenens begäran utföra
mätning, men endast en mätning per lag och tillfälle ska tillåtas. Inga andra
spelare än lagkaptenerna och spelaren vars utrustning ska mätas får befinna sig
vid sekretariatet under mätning. Efter mätning ska spelet återupptas i enlighet
med vad som orsakade avblåsningen.

13

5

FASTA SITUATIONER

501

Allmänna bestämmelser för fasta situationer

1)

Efter varje avblåsning ska spelet återupptas med en fast situation i enlighet med
vad som orsakade avblåsningen.
Med en fast situation avses tekning, inslag, frislag eller straffslag.

mittlinjen på var sin sida om bollen, dock utan att röra den.
Vid tekning på mittlinjen ska bortalagets spelare sätta ner sin klubba först, i
övriga fall försvarande lags spelare. Bollen ska ligga mitt för bladens centra.
Om en spelare som ska utföra tekning inte följer domarnas anvisningar ska en
annan utespelare som befinner sig på planen utföra tekningen.
6)

En tekning får gå direkt i mål.

Domarna ska använda två signaler, göra erforderliga tecken och markera platsen
för den fasta situationen. Efter den andra signalen får bollen spelas förutsatt att
den ligger stilla och på rätt plats.
Vid periodstart ska endast en signal användas. Domarna ska först visa
konsekvenstecken och därefter eventuellt förseelsetecken. Om domarna bedömer
att spelsituationen inte påverkas behöver bollen vid inslag och frislag inte ligga
absolut stilla eller på exakt rätt plats.

503

Situationer som leder till tekning

1)

När bollen oavsiktligt demoleras.

2)

När bollen inte är spelbar på ett korrekt sätt.
I detta fall bör domarna avvakta med avblåsningen för att ge spelarna en rimlig
chans att sätta bollen i spel.

En fast situation får inte fördröjas orimligt länge.
Domarna avgör vad som ska anses som orimligt länge. Om domarna bedömer
att en fast situation fördröjs ska spelaren uppmärksammas på detta innan
åtgärder vidtas.

3)

När sargen går isär och bollen kommer i närheten av det aktuella stället.

4)

När målburen oavsiktligt flyttas och inte kan ställas tillbaka inom rimlig tid.
Det är målvaktens skyldighet att ställa tillbaka målburen så snart
spelsituationen gör detta möjligt.
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Tekning

5)

1)

Vid periodstart och när ett mål ska godkännas ska tekning utföras på
mittpunkten.
Ett mål gjort under förlängning eller på straffslag efter period- eller matchslut
behöver inte bekräftas med tekning. Vid tekning på mittpunkten ska lagen
befinna sig på var sin sida om mitt linjen.

När en allvarlig skada uppstår under spel eller en skadad spelare direkt påverkar
spelsituationen.
Domarna avgör vad som ska anses som en allvarlig skada, men vid minsta
misstanke om att den sådan uppstått ska spelet omedelbart blåsas av. Om en
allvarlig skada uppstår när spelet är avblåst ska spelet återupptas i enlighet
med vad som orsakade avblåsningen.

6)
2)

När inget av lagen efter en avblåsning kan tilldömas inslag, frislag eller
straffslag ska tekning dömas.

3)

Tekning ska utföras på närmaste tekningspunkt i förhållande till bollens läge vid
avblåsningen.

När en onaturlig situation uppstår under spel.
Domarna avgör vad som ska anses som en onaturlig situation, men hit räknas
alltid obehöriga personer eller föremål på planen, när belysningen helt eller
delvis slocknar och när slutsignalen startar av misstag. Om en onaturlig
situation uppstår när spelet är avblåst ska spelet återupptas i enlighet med vad
som orsakade avblåsningen.

4)

Samtliga spelare utom de som utför tekningen ska omedelbart och utan
uppmaning från domarna inta ett avstånd av minst 3 m från bollen, klubban
inräknad.
Innan tekning utförs är det domarnas skyldighet att kontrollera att lagen är
klara och att samtliga spelare intagit korrekt avstånd.

7)

När ett mål underkänns trots att ingen frislagsbelagd förseelse begås.
Hit räknas även när bollen går in i målburen utan att framifrån passera
mållinjen och när ett inslag går direkt i mål, även självmål.

8)

När ett straffslag inte resulterat i mål.
Hit räknas även när ett straffslag utförs på ett felaktigt sätt.

2)

3)

5)

Tekning ska utföras av en utespelare från vardera laget. Spelarna som utför
tekningen ska stå i planens längdriktning, vända mot motståndarlagets kortsida,
och får inte ha kroppskontakt före tekningen. Fötterna ska placeras i rät vinkel
mot och parallellt med mittlinjen. Klubborna ska hållas med normal spelfattning
och båda händerna ovanför grepplinjen. Klubbladen ska placeras i rät vinkel mot
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9)

10)

När en avvaktande utvisning träder i kraft på grund av att felande lag
kontrollerar bollen.
Hit räknas även när domarna bedömer att icke felande lag fördröjer spelet. Om
en avvaktande utvisningen träder i kraft på grund av någon annan orsak än att
felande lag kontrollerar bollen eller icke felande lag fördröjer spelet ska spelet
återupptas i enlighet med vad som orsakade avblåsningen.
När en utvisning döms för en förseelse som begås eller upptäcks under men inte
i samband med spelet.
Hit räknas även när en utvisad spelare beträder planen innan utvisningen
upphör eller avbryts. Med i samband med spelet avses direkt kamp om bollen.
Om en utvisningsbelagd förseelse begås eller upptäcks när spelet är avblåst ska
spelet återupptas i enlighet med vad som orsakade avblåsningen. Vid
avvaktande utvisning ska spelet återupptas i enlighet med vad som orsakade
avblåsningen.

5)

Spelaren som utför inslaget får inte röra bollen igen förrän denna rör en annan
spelare eller en annan spelares utrustning.

6)

Ett inslag får inte gå direkt i mål.
Hit räknas även självmål. Bollen måste röra en annan spelare eller en annan
spelares utrustning innan den går i mål. Om ett inslag går direkt i mål sak spelet
återupptas med tekning.
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Situationer som leder till inslag

1)

När bollen passerar sargen.
Hela bollen ska vara utanför sargen. Bollen anses fortfarande vara i spel om
den studsar på sargkanten och tillbaka in på planen.

2)

När bollen träffar taket eller föremål ovanför planen.

När domarna inte kan avgöra fördelsriktning på inslag eller frislag.
Hit räknas även när spelare från båda lagen samtidigt begår frislagsbelagda
förseelser.
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Frislag

12)

När en felaktig avblåsning äger rum.

1)

504

Inslag

1)

När bollen lämnar planen ska inslag dömas till icke felande lag.
Med felande lag avses det lag vars spelare eller spelares utrustning sist rör
bollen innan den lämnar planen.

När en frislagsbelagd förseelse begås ska frislag dömas till icke felande lag.
Om domarna bedömer att en frislagsbelagd förseelse är farlig eller våldsam
eller ger felande lag en avsevärd fördel ska även utvisning dömas. En
frislagsbelagd förseelse kan i vissa fall även leda till straffslag. Vid
frislagsbelagda förseelser ska i största möjliga omfattning fördelsregeln
tillämpas. Fördelsregeln innebär att om icke felande lag efter en frislagsbelagd
förseelse fortfarande kontrollerar bollen ska laget tillåtas att fortsätta spela om
detta innebär en större fördel än frislag.

2)

Inslag ska utföras 1,5 m från sargen där bollen lämnar planen, dock aldrig
bakom mållinjernas tänkta förlängningar.
Om domarna bedömer att spelsituationen inte påverkas behöver bollen inte
ligga absolut stilla eller på exakt rätt plats. Om ett lag gynnas av att snabbt
utföra ett inslag närmare sargen än 1,5 m ska detta tillåtas. Inslag bakom
mållinjernas tänkta förlängningar ska flyttas ut till närmsta tekningspunkt. När
bollen träffar taket eller föremål ovanför planen ska inslaget flyttas ut till sargen
parallellt med mittlinjen.

2)

3)

Motståndarna ska omedelbart och utan uppmaning från domarna inta ett avstånd
av minst 3 m från bollen, klubban inräknad.
Spelaren som utför inslaget behöver inte vänta tills motståndarna har intagit
korrekt avstånd innan bollen spelas, men om inslaget utförs medan
motståndarna på ett korrekt sätt håller på att inta korrekt avstånd ska ingen
åtgärd vidtas.

Frislag ska utföras där förseelsen äger rum, dock aldrig bakom mållinjernas
tänkta förlängningar eller närmare målvaktsområdena än 3,5 m.
Om domarna bedömer att spelsituationen inte påverkas behöver bollen inte
ligga absolut stilla eller på exakt rätt plats. Frislag närmare sargen än 1,5 m får
flyttas ut till detta avstånd. Frislag bakom mållinjernas tänkta förlängningar ska
flyttas ut till närmaste tekningspunkt. Frislag närmare målvaktområdena än 3,5
m ska flyttas ut till detta avstånd efter en tänkt linje från mållinjens mitt genom
den punkt där förseelsen ägde rum. Försvarande lag har i detta fall alltid rätt
att ställa upp en försvarsmur omedelbart utanför målvaktsområdet, och om
anfallande lag förhindrar eller försvårar detta ska frislag för obstruktion dömas
till försvarande lag. Anfallande lag har dock ingen skyldighet att invänta att
försvarande lag ska ställa upp en försvarsmur.

3)

Motståndarna ska omedelbart och utan uppmaning från domarna inta ett avstånd
av minst 3 m från bollen.
Spelaren som utför frislaget behöver inte vänta tills motståndarna har intagit
korrekt avstånd innan bollen spelas, men om frislaget utförs medan
motståndarna på ett korrekt sätt håller på att inta korrekt avstånd ska ingen
åtgärd vidtas.

11)

4)

Bollen ska spelas med klubban av en utespelare och ska slås, inte dras eller
lyftas.
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4)

Bollen ska spelas med klubban av en utespelare och ska slås, inte dras eller
lyftas.

5)

Spelaren som utför frislaget får inte röra bollen igen förrän denna rör en annan
spelare eller en annan spelares utrustning.

6)

Ett frislag får gå direkt i mål.
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Förseelser som leder till frislag

1)

När en spelare slår på, låser, lyfter eller sparkar på en motståndares klubba.
Om domarna bedömer att spelaren spelar på bollen och därefter träffar
motståndarens klubba ska ingen åtgärd vidtas.

2)

När en utespelare i kamp om bollen med klubban slår på en motståndares fot
eller ben.

3)

När en utespelare före eller efter tillslag av bollen för klubbladet över midjehöjd.
Hit räknas även skottfint. En hög framåtsving är dock tillåten om ingen annan
spelare är i närheten och domarna bedömer att motståndarna inte störs. Med
midjehöjd avses den nivå där spelarens midja befinner sig när han står upprätt.

4)

När en utespelare för klubban över en motståndares huvud.

5)

När en utespelare med någon del av klubban eller foten spelar eller försöker
spela bollen över knähöjd.
Att stoppa bollen med låret anses som att spela bollen över knähöjd om inte
spelaren har båda fötterna i golvet eller springer normalt. Med knähöjd avses
den nivå där spelarens knän befinner sig när han står upprätt.

6)

När en utespelare placerar klubban, foten eller knäet mellan en motståndares ben
eller fötter.

7)

När en spelare i kamp om bollen på något sätt en skuldra mot skuldra tränger
undan en motståndare.

8)

När en spelare i kamp om bollen eller under försök att inta en bättre position
backar in i en motståndare.

9)

När en utespelare med foten eller fötterna spelar bollen två gånger utan att
bollen däremellan rör spelarens klubba, en annan spelare eller en annan spelares
utrustning.
Detta gäller endast om domarna bedömer att bollen båda gångerna avsiktligt
spelas med foten eller fötterna.
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10)

När en spelare tar emot en fotpassning från en utespelare i det egna laget.
Detta gäller endast om domarna bedömer att fotpassningen är avsiktlig. Det är
även tillåtet att ta emot en fotpassning från en utespelare i det egna laget om en
motståndare underlåter att ta bollen trots att han har möjlighet till detta.

11)

När en utespelare befinner sig i målvaktsområdet.
En utespelare får dock passera genom målvaktsområdet om domarna bedömer
att spelet inte påverkas och målvaktens agerande inte hindras eller försvåras.
Om en utespelare i det försvarande laget vid frislag för motståndarlaget
befinner sig i målvaktsområdet, i målburen eller, om målburen flyttas, i området
som utgör målburens normala placering, ska alltid straffslag dömas. En
utespelare anses befinna sig i målvaktsområdet när han med någon del av
kroppen rör golvet i målvaktsområdet. En utespelare som endast har klubban i
målvaktsområdet anses inte befinna sig i målvaktsområdet. Linjerna tillhör
målvaktsområdet.

12)

När en utespelare avsiktligt flyttar motståndarlagets målbur.

13)

När en utespelare passivt hindrar målvaktens utkast.
Detta gäller endast om utespelaren är närmare målvakten än 3 m, räknat från
där denne startar sitt utkast. Med passivt avses underlåtenhet att röra sig eller
inta korrekt avstånd.

14)

När en utespelare hoppar upp från planen och stoppar bollen.
Båda fötterna ska helt lämna golvet. Att springa normalt anses inte som att
hoppa. Att hoppa över bollen vid skott eller passning är tillåtet om spelaren som
hoppar inte rör bollen.

15)

När en spelare befinner sig utanför planen och därifrån spelar bollen.
Med utanför avses i detta fall när en spelare har en eller båda fötterna utanför
sargen. Om en spelare i samband med byte spelar bollen när han har en eller
båda fötterna utanför sargen ska detta anses som felaktigt byte. Om en spelare
som befinner sig i den egna byteszonen och inte är på väg att byta spelar bollen
ska detta anses som sabotage av spelet.

16)

När en målvakt vid utkast helt lämnar sitt målområde.
I detta fall räknas målvakten inte som en utespelare. Målvakten anses helt ha
lämnat målområdet när ingen del av kroppen rör golvet i målområdet. Utkast
anses utfört när målvakten släpper bollen, och om han därefter lämnar
målområdet ska ingen åtgärd vidtas. Linjerna tillhör målområdet.

17)

När en målvakt kastar eller sparkar bollen över mittlinjen.
Detta gäller endast om bollen inte rör golvet, sargen, en annan spelar eller en
annan spelares utrustning innan den passerar mittlinjen. Hela bollen ska
passera mittlinjen. Fördelsregeln ska tillämpas.
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18)

19)

20)

21)

När ett inslag eller frislag utförs på ett felaktigt sätt.
Hit räknas endast när frislaget fördröjs orimligt länge eller när bollen dras eller
lyfts. Om domarna bedömer att et inslag eller frislag fördröjs ska spelaren
uppmärksammas på detta innan åtgärder vidtas. Om ett inslag eller frislag
utförs från fel ställe eller på rullande boll ska det göras om. Om domarna
bedömer att spelsituationen inte påverkas behöver bollen inte ligga absolut
stilla eller på exakt rätt plats. Om ett inslag går direkt i mål, även självmål, ska
spelet återupptas med tekning.
När en målvakt har bollen under kontroll längre än 3 sekunder.
Om målvakten lägger ner bollen och tar upp den igen utan att vara attackerad
ska detta bedömas som att målvakten har bollen under kontroll hela tiden.
När en målvakt för andra gången tar emot en passning från en spelare i samma
lag utan att bollen däremellan passerar mittlinjen eller kontrolleras av
motståndarlaget.
Detta gäller endast om domarna bedömer att passningen är avsiktlig. Hela
bollen ska passera mittlinjen. En målvakt får även för andra gången ta emot en
passning från en spelare i samma lag om spelet däremellan är avblåst eller om
målvakten helt lämnar sitt målområde och tillfälligt bedöms som en utespelare
när han tar emot passningen. Målvakten får efter det att han helt lämnat sitt
målområde och stoppat bollen återvända till målområdet och därifrån ta upp
bollen utan att detta räknas som passning till målvakten.
När en utvisning döms för en förseelse i samband med spelet.
Med i samband med spelet avses i direkt kamp om bollen. Vid avvaktande
utvisning ska spelet återupptas i enlighet med vad som orsakade avblåsningen.

22)

När ett mål underkänns på grund av en frislagsbelagd förseelse.

508

Straffslag

1)

När en straffslagsbelagd förseelse begås ska straffslag dömas till icke felande
lag.
Om ett straffslag döms under en avvaktande utvisning eller orsakas av en
utvisningsbelagd förseelse ska även de regler som gäller för utvisningar i
samband med straffslag tillämpas.

2)

Straffslag ska utföras från mittpunkten.

3)

Alla spelare utom det felande lagets målvakt och spelaren som utför straffslaget
ska befinna sig i de egna byteszonerna under hela straffslaget. Målvakten ska
befinna sig på mittlinjen vid straffslagets början.
Målvakten får inte ersättas av en utespelare. Om målvakten under straffslag
begår en förseelse ska nytt straffslag och till förseelsen kopplad utvisning
dömas. Om en annan spelare i felande lag under straffslag begår en förseelse
ska nytt straffslag dömas och förseelsen anses som sabotage av spelet.
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4)

Bollen får spelas obegränsat antal gånger med klubban av spelaren som utför
straffslaget, men måste befinna sig i rörelse framåt under hela straffslaget.
Spelaren som utför straffslaget får under detta inte röra bollen igen efter de att
bollen rört målvakten.
Speltiden ska vara stoppad under hela straffslaget. Med framåt avses att bollen
hela tiden ska avlägsna sig från mittlinjen. Om bollen träffar någon av eller
båda stolparna och/eller ribban och därefter målvakten och går i mål ska dock
målet godkänna.

5)

Ett straffslag får gå direkt i mål.
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Avvaktande straffslag

1)

Avvaktande straffslag ska tillämpas när icke felande lag efter en
straffslagsbelagd förseelse fortfarande kontrollerar bollen och målsituationen
fortfarande pågår.
Om ett avvaktande straffslag döms under avvaktande utvisning eller orsakas av
en utvisningsbelagd förseelse ska även de regler som gäller för utvisningar i
samband med straffslag tillämpas. Avvaktande straffslag kan orsakas av en
utvisningsbelagd förseelse endast om förseelsen leder till 2 minuter lagstraff och
en avvaktande utvisning inte redan pågår. Avvaktande straffslag kan användas
under en redan pågående avvaktande utvisning endast om förseelsen som
orsakar det avvaktande straffslaget inte leder till utvisning.

2)

Avvaktande straffslag innebär att icke felande lag får möjlighet att fortsätta
anfallet tills den omedelbara målsituationen är över.
Avvaktande straffslag ska även verkställas vid period- och matchslut. Om icke
felande lag på ett korrekt sätt gör mål under avvaktande straffslag ska målet
godkännas och det avvaktande straffslaget inte verkställas.

510

Förseelser som leder till straffslag

1)

När en målsituation pågår och förhindras av att försvarande lag begår en
frislags- eller utvisningsbelagd förseelse.
Domarna avgör vad som ska anses som målsituation, varför en förseelse i
målområdet inte automatiskt leder till straffslag. Straffslag ska dock alltid
dömas när en spelare i det försvarande laget under målsituationen avsiktligt
flyttar målburen eller när en utespelare i det försvarande laget vid frislag för
motståndarlaget befinner sig i målvaktsområdet, i målburen eller, om målburen
flyttas, i området som utgör målburens normala placering.

2)

När en målsituation förhindras att uppstå genom att försvarande lag begår en
frislags- eller utvisningsbelagd förseelse.
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6

UTVISNINGAR

601

Allmänna bestämmelser för utvisningar

1)

När en utvisningsbelagd förseelse begås ska den felande spelaren utvisas.
En förseelse kan, beroende på hur allvarlig den bedöms vara, leda till olika
typer av utvisningar. Domarna ska först visa konsekvenstecken och därefter
eventuellt förseelsetecken. Alla verkställda utvisningar ska noteras i
matchprotokollet med tid, spelarnummer, utvisningstyp och orsak.
Om domarna inte kan peka ut den felande spelaren, eller om förseelsen begås av
en ledare, ska lagkaptenen utse en inte redan utvisad utespelare som ska sitta av
utvisningen. Om lagkaptenen vägrar att göra detta ska han själv sitta av
utvisningen. Om utvisningen orsakas av en förseelse i samband med spelets ska
spelet återupptas med frislag för icke felande lag. Om utvisningen orsakas av en
förseelse som äger rum eller upptäcks under men inte i samband med spelet ska
spelet återupptas med tekning. Om utvisningen orsakas av en förseelse som äger
rum eller upptäcks när spelet är avblåst ska spelet återupptas i enlighet med vad
som orsakade avblåsningen. En utvisad lagkapten har under utvisningen ingen
rätt att tala med domarna om han inte blir tilltalad, och laget har under denna
tid ingen annan möjlighet att kommunicera med domarna.

2)

En utvisad spelare ska befinna sig på utvisningsbänken under hela utvisningen.
Detta gäller inte när en målvakt ådrar sig ett 2 minuter lagstraff. Alla
utvisningar avbryts vid matchslut, men utvisningar som inte upphört vid den
ordinarie speltidens slut ska fortsätta under en eventuell förlängning. En utvisad
spelare ska befinna sig på samma sida om mittlinjen som det egna laget, såvida
inte sekretariatet och utvisningsbänkarna genom dispens är placerade på
samma sida av planen som byteszonerna. En utvisad spelare får lämna
utvisningsbänken under periodpaus, men måste vara på plats när spelet ska
återupptas. En utvisad spelare får inte delta i time out. En utespelare vars
utvisning upphör ska omedelbart lämna utvisningsbänken, såvida inte antalet
utvisningar inom laget gör detta omöjligt eller utvisningen som upphör är ett
personligt straff. En målvakt vars utvisning upphör ska inte lämna
utvisningsbänken förrän spelet är avblåst.

3)

Utvisningstiden ska följa speltiden.
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Lagstraff

1)

En spelare som ådrar sig ett lagstraff får inte ersättas på planen under
utvisningen.

2)

Endast ett lagstraff per spelare och två lagstraff per lag kan mätas samtidigt.
Alla lagstraff ska mätas i den ordning de döms. En spelare vars lagstraff inte
kan mätas ska befinna sig på utvisningsbänken från det att lagstraffet verkställs.
Om fler än en spelare i samma lag utvisas vid samma tidpunkt avgör
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lagkaptenen i vilken ordning lagstraffen ska mätas, men kortare lagstraff ska i
detta fall alltid mätas före längre, och om ett lag under avvaktande utvisning
ådrar sig ytterliggare en utvisning ska den avvaktande utvisningen anses vara
den som döms först.
3)

Ett lag som har fler än två spelare med verkställda lag straff har rätt att spela
med fyra spelare på planen.
Laget ska spela med fyra spelare på planen tills man endast har ett lagstraff som
mäts. En spelare vars lagstraff upphör dessförinnan får därför inte lämna
utvisningsbänken förrän spelet är avblåst eller, om detta sker tidigare,
ytterligare lagstraff upphör så att laget endast har ett lagstraff som mäts. Om
flera lagstraff för ett lag upphör medan spelet pågår ska spelarna lämna
utvisningsbänken i den ordning lagstraffen upphör, men reglerna för hur många
spelare ett lag får ha på planen måste hela tiden beaktas. Domarna ska i
samarbete med sekretariatet underlätta för spelare vars utvisningstid upphör
under spel att lämna utvisningsbänken när spelet är avblåst.

4)

Om en spelare som ådragit sig ett lagstraff begår ytterligare utvisningsbelagda
förseelser ska samtliga spelarens lagstraff avtjänas i en följd.
Detta gäller oavsett om det första lagstraffet börjat mätas eller inte. Om ett
lagstraff redan börjat mätas när spelaren ådrar sig ytterliggare en utvisning ska
mätningen av det första lagstraffet inte påverkas utan fortsätta från den tidpunkt
det befinner sig när den andra utvisningen verkställs. Med i en följd avses att så
fort ett av spelarens lagstraff upphör eller avbryts ska nästa börja mätas, såvida
inte laget har ett eller flera lagstraff som ännu inte börjat mätas, och som dömts
mellan den första spelarens båda lagstraff. En spelare kan ådra sig ett
obegränsat antal lagstraff, men även de regler som gäller för upprepade
förseelser ska vid behov tillämpas. Om en spelare ådrar sig ett personligt straff
måste alla hans lagstraff upphöra eller avbrytas innan det personliga straffet
kan börja mätas. Om en spelare som avtjänar ett personligt straff ådrar sig ett
lagstraff ska, så snart detta lagstraff kan mätas, återstoden av det personliga
straffet skjutas upp tills lagstraffet upphör eller avbryts, och lagkaptenen ska
utse en inte redan utvisad utespelare som ska sitta med på utvisningsbänken för
att delta i spelet när lagstraffet upphör. Om en utvisad spelare ådrar sig
matchstraff ska även de regler som gäller för matchstraff tillämpas.

603

2 minuter lagstraff

1)

Om motståndarlaget gör mål under ett 2 minuter lagstraff som börjat mätas ska
detta avbrytas, såvida inte motståndarlaget är i numerärt underläge eller lagen
spelar med lika många spelare på planen.
Ett 2 minuter lagstraff som börjat mätas ska heller inte avbrytas om målet görs
under avvaktande utvisning eller på straffslag med utvisningspåföljd. Om ett 2
minuter lagstraff döms i samband med ett straffslag eller avvaktande straffslag
ska även de regler som gäller för utvisningar i samband med straffslag
tillämpas.
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2)

Om ett lag har fler än ett 2 minuter lagstraff ska dessa, med undantag för
dubbelutvisningar, avbrytas i den ordning de verkställs.
Dubbelutvisningar avbryts aldrig. Med dubbelutvisningar avses endast när en
spelare från vardera laget ådrar sig varsitt 2 minuter lagstraff och båda
utvisningarna verkställs och börjar mätas samtidigt. En dubbelutvisning kan
inte uppstå om ett av lagen redan har fler än ett lagstraff som mäts.

3)

Om en målvakt ådrar sig 2 minuter lagstraff ska lagkaptenen utse en inte redan
utvisad utespelare som ska sitta av utvisningen.
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Avvaktande utvisning

1)

Avvaktande utvisning ska tillämpas när icke felande lag efter en förseelse som
leder till 2 minuter lagstraff fortfarande kontrollerar bollen. Endast en utvisning
kan avvaktas.
Avvaktande utvisning kan även tillämpas i samband med avvaktande straffslag
vid förseelser gällande avstånds regeln vid frislag eller inslag. Om ytterligare
en utvisningsbelagd förseelse begås under avvaktande utvisning ska spelet
blåsas av och båda utvisningarna verkställas. Om en avvaktande utvisning döms
i samband med straffslag eller avvaktande straffslag ska även de regler som
gäller för utvisningar i samband med straffslag tillämpas.

2)

Avvaktande utvisning innebär att icke felande lag får möjlighet att fortsätta
anfallet tills felande lag kontrollerar bollen eller till nästa avblåsning.
Avvaktande utvisning ska även verkställas vid period- och matchslut. Om den
avvaktande utvisningen verkställs på grund av att felande lag kontrollerar
bollen ska spelet återupptas med tekning. Icke felande lag måste under
avvaktande utvisning försöka anfalla. Om domarna bedömer att laget endast
försöker vinna tid ska spelarna uppmärksammas på detta. Om laget ändå inte
försöker anfalla ska spelet blåsas av, den avvaktande utvisningen verkställas
och spelet återupptas med tekning. Om den avvaktande utvisningen träder i kraft
på grund av någon annan orsak än att felande lag kontrollerar bollen eller icke
felande lag fördröjer spelet ska spelet återupptas i enlighet med vad som
orsakade avblåsningen. Om icke felande lag på ett korrekt sätt gör mål under
avvaktande utvisningen ska målet godkännas och den avvaktande utvisningen
inte verkställas, men inga andra utvisningar ska påverkas. Om felande lag gör
mål under en avvaktande utvisning ska målet underkännas och spelet återupptas
med tekning, men om icke felande lag gör självmål ska målet godkännas.
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605

Förseelser som leder till 2 minuter lagstraff

1)

När en spelare utan chans att nå bollen för att vinna en betydande fördel slår på,
låser, lyfter eller sparkar på en motståndares klubba.

2)

När en utespelare med någon del av klubban eller med foten spelar eller försöker
spela bollen över knähöjd och därmed vinner en betydande fördel.
Vristen tillhör foten. Att spela eller försöka spela bollen över midjehöjd medför
alltid utvisning. Med knähöjd avses den nivå där spelarens knän befinner sig när
han står upprätt, och med midjehöjd avses den nivå där spelarens midja
befinner sig när han står upprätt.

3)

När en utespelare gör sig skyldig till farligt spel med klubban.
Hit räknas endast okontrollerade framåt- eller bakåtsving och att föra klubban
över motståndarens huvud om detta bedöms som farligt eller störande för
motståndaren.

4)

När en spelare på ett för övrigt korrekt sätt tränger en motståndare mot sargen
eller målburen.

5)

När en spelare i kamp om bollen fäller eller tacklar en motståndare.

6)

När en spelare håller fast en motståndare eller en motståndares utrustning.

7)

När en spelare hindrar en motståndare som inte har bollen.
Om en spelare som försöker inta en bättre position backar in i en motståndare
ska endast frislag dömas och förseelsetecken 908 användas.

8)

När en utespelare aktivt hindrar målvaktens utkast.
Detta gäller endast om utespelaren är närmare målvakten än 3 m, räknat från
där denna startar sitt utkast. Med aktivt avses att följa målvakten i sidled eller
sträcka ut klubban eller armen för att stoppa bollen.

9)

När en spelare bryter mot avståndsregeln vid ett inslag eller frislag.
Om inslaget eller frislaget utförs medan motståndarna på ett korrekt sätt har
börjat inta korrekt avstånd ska ingen åtgärd vidtas. Om en försvarsmur inte
håller korrekt avstånd ska endast en spelare utvisas. Avvaktande utvisning ska
om möjligt tillämpas.

10)

När en utespelare liggande eller sittande stoppar eller spelar bollen.
Hit räknas även när en utespelare stoppar eller spelar bollen när han har båda
knäna eller icke klubbförande hand i golvet. Om en utespelare utan egen
förskyllan faller omkull och träffas av bollen ska ingen åtgärd vidtas.

11)

När en utespelare stoppar eller spelar bollen med handen, armen eller huvudet.
Om en utespelare utan egen förskyllan träffas av bollen ska ingen åtgärd vidtas.

25

12)

När ett felaktigt byte äger rum under spel.
Spelaren som lämnar planen ska vara på väg över sargen innan ersättaren får
beträda planen. I tveksamma fall bör utvisning dömas endast då spelet påverkas.
Som felaktigt byte anses även när byte äger rum utanför den egna byteszonen.

13)

När ett lag spelar med för många spelare på planen.
Endast en spelare ska utvisas.

14)

När en spelare begår upprepade frislagsbelagda förseelser.
Detta gäller både under kortare och längre tid. Om domarna anser att en
spelare är nära utvisning för upprepade förseelser bör spelarn om möjligt
uppmärksammas på detta innan åtgärder vidtas.

15)

16)

17)

När ett lag systematiskt stör spelet genom att begå upprepade frislagsbelagda
förseelser.
Hit räknas även när domarna bedömer att ett lag undre en kortare tid begår
onaturligt många förseelser. Om domarna anser att ett lag är nära en utvisning
för upprepade förseelser bör lagkaptenen om möjligt uppmärksammas på detta
innan åtgärder vidtas. Spelaren som begår den sista förseelsen ska sitta av
utvisningen.
När en spelare avsiktligt fördröjer spelet.
Hit räknas även att slå iväg bollen efter avblåsning, avsiktligt blockera bollen,
avsiktligt spela bollen över sargen eller avsiktligt demolera bollen. Endast en
spelare som har kontroll över bollen anses avsiktligt kunna spela den över
sargen. Om domarna anser att en utespelare i avsikt att vinna tid ställer sig mot
sargen med bollen på ett sådant sätt att det hindrar motståndarna att på ett
korrekt sätt komma åt den bör spelaren uppmärksammas på detta innan
åtgärder vidtas.
När ett lag systematiskt fördröjer spelet.
Om domarna anser att ett lag är nära utvisning för fördröjande av spelet bör
lagkaptenen om möjligt uppmärksammas på detta innan åtgärder vidtas.
Lagkaptenen ska utse en inte redan utvisad utespelare som ska sitta av
utvisningen.

18)

När en spelare eller ledare protesterar mot domslut eller när coachning av laget
utförs på ett störande eller på annat felaktigt sätt.
Hit räknas även när lagkaptenen ständigt och utan anledning ifrågasätter
domslut. Protest mot domslut samt störande eller på annat vis felaktig
coachning anses som spontant och är därför en lindrigare förseelse än
osportsligt uppträdande.

19)

När en målvakt trots uppmaning från domarna underlåter att ställa tillbaka
målburen.
Det är målvaktens skyldighet att ställa tillbaka målburen så snart
spelsituationen gör detta möjligt.
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20)

När en utvisad spelare utan att beträda planen lämnar utvisningsbänken innan
utvisningen upphör eller avbryts, eller vägrar lämna utvisningsbänken när
utvisningen upphör.
Om en utvisad spelare beträder planen under pågående spel, skall detta
bedömas som sabotage av spelet. Sekretariatet ska uppmärksamma domarna på
detta. En utespelare vars utvisning upphör ska inte lämna utvisningsbänken om
antalet utvisningar inom laget gör detta omöjligt eller utvisningen som upphör
är ett personligt straff. En målvakt vars utvisning upphör ska inte lämna
utvisningsbänken förrän spelet är avblåst.

21)

När en spelare trots uppmaning från domarna inte åtgärdar felaktig personlig
utrustning.

22)

När en spelare använder felaktig klädsel.
Hit räknas även förseelser gällande kaptensbindel och om delar av klädseln
saknas. Förseelser gällande klädsel ska endast leda till en utvisning per lag och
match. Alla felaktigheter ska dock rapporteras.

23)

När lagkaptenen begär mätning av hook eller skaftlängd och denna är korrekt.

24)

När en felaktigt numrerad spelare deltar i matchen.
Lagkaptenen ska utse en inte redan utvisad utespelare som ska sitta av
utvisningen. Efter det att matchprotokollet korrigerats kan den felaktigt
numrerade spelaren fortsätta matchen.

25)

När en utespelare deltar i spelet utan klubba.
Detta gäller inte när en målvakt lämnar sitt målområde och tillfälligt bedöms
som en utespelare.

26)

När en utespelare hämtar en klubba utanför den egna byteszonen.

27)

När en målvakt deltar i spelet utan att vara korrekt utrustad.
Om målvakten oavsiktligt tappar ansiktsskyddet ska spelet blåsas av och
återupptas med tekning.

27

606

5 minuter lagstraff

608

Personligt straff

1)

Om motståndarlaget gör mål under ett 5 minuter lagstraff det ska detta inte
avbrytas.
En målvakt som ådrar sig ett 5 minuter lagstraff ska själv sitta av straffet. Om
reservmålvakt saknas har laget högst 3 minuter på sig att på ett korrekt sätt
utrusta en utespelare, men ingen del av denna tid får användas till
uppvärmning. Den nya målvakten ska markeras i matchprotokollet och tiden för
bytet noteras. Målvakten får när utvisningen upphör inte beträda planen förrän
spelet är avblåst, varför lagkaptenen ska utse en inte redan utvisad utespelare
som ska sitta med på utvisningsbänken för att delta i spelet när utvisningen
upphör. Domarna ska i samarbete med sekretariatet underlätta för målvakt vars
utvisningstid upphör under spel att lämna utvisningsbänken när spelet är
avblåst. Om ett 5 minuter lagstraff döms i samband med ett straffslag eller
avvaktande straffslag ska även de regler som gäller för utvisningar i samband
med straffslag tillämpas.

1)

Ett personligt straff kan endast dömas tillsammans med ett lagstraff och ska inte
börja mätas förrän lagstraffet upphör eller avbryts. Ett obegränsat antal
personliga straff kan mätas samtidigt.
Om en spelare som avtjänar ett personligt straff ådrar sig ett lagstraff ska, så
snart detta lagstraff kan mätas, återstoden av det personliga straffet skjutas upp
till lagstraffet upphör eller avbrytas, och lagkaptenen ska utse en inte redan
utvisad spelare som ska sitta med på utvisningsbänken för att delta i spelet när
lagstraffet upphör.

2)

En spelare som ådrar sig ett personligt straff får ersättas på planen under
utvisningen.
Lagkaptenen ska utse en inte redan utvisad utespelare som ska sitta med på
utvisningsbänken för att kunna delta i spelet när lagstraffet upphör. Den
utvisade spelaren får när det personliga straffet upphör inte beträda planen
förrän spelet är avblåst. En målvakt som ådrar sig ett personligt straff ska själv
sitta av både detta och lagstraffet. Om reservmålvakt saknas har laget högst 3
minuter på sig att på ett korrekt sätt utrusta en utespelare, men ingen del av
denna tid får användas till uppvärmning. Den nya målvakten ska markeras i
matchprotokollet och tiden för bytet noteras. Domarna ska i samarbete med
sekretariatet underlätta för spelare vars utvisningstid upphör under spel att
lämna utvisningsbänken när spelet är avblåst. Om en ledare ådrar sig ett
personligt straff ska han visas upp på läktaren för resten av matchen, och
lagkaptenen ska utse en inte redan utvisad utespelare som ska sitta av
lagstraffet.

609

10 minuter personligt straff

1)

Om motståndarlaget gör mål under ett 10 minuter personligt straff ska detta inte
avbrytas.

610

Förseelser som leder till 2 minuter lagstraff + 10 minuter personligt straff

1)

När en spelare eller ledare gör sig skyldig till osportsligt uppträdande.
Med osportsligt uppträdande avses att med tal, mimik eller gester uppträda
förolämpande mot domare, spelare, ledare, övriga funktionärer eller publik, att
avsiktligt välta målburen när spelet är avblåst, att sparka eller med klubban
eller annan utrustning slå i sargen eller målburen eller att kasta klubban eller
annan utrustning i byteszonen eller när spelet är avblåst. Osportsligt
uppträdande anses som avsiktligt och överlagt och är därför en allvarligare
förseelse än protest mot domslut och störande eller på annat vis felaktig
coachning.

607

Förseelser som leder till 5 minuter lagstraff

1)

När en utespelare i kamp om bollen utför våldsamma eller farliga slag med
klubban.
Hit räknas även när en utespelare lyfter klubban över en motståndares huvud
och motståndaren träffas av klubban.

2)

När en utespelare med klubban hakar en motståndare med kroppen.

3)

När en spelare kastar klubban eller annan utrustning i avsikt att träffa bollen.

4)

När en spelare i kamp om bollen attackerar en motståndare våldsamt.

5)

När en spelare i kamp om bollen tacklar en motståndare mot sargen eller
målburen.

6)

När en spelare vid upprepade tillfällen i matchen begår förseelser som leder till 2
minuter lagstraff.
Förseelserna ska vara likartade. Ett visst antal förseelser ska inte leda till 5
minuter lagstraff, utan domarna ska med ledning av förseelsernas art bedöma
om och när detta straff ska tillämpas. 5-minutersstraffet ersätter den sista
utvisningen.

7)

När en utespelare underlåter att ta upp avslagna delar av sin klubba från planen
och ta med dessa till den egna byteszonen.
Endast väl synliga delar måste tas upp av spelaren.
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611

Matchstraff

615

Förseelser som leder till matchstraff 2

1)

En spelare eller ledare som ådrar sig matchstraff ska omedelbart bege sig till
omklädningsrummet och får därefter inte delta i matchen.
Det är arrangerande föreningens skyldighet att se till att en spelare eller ledare
som ådrar sig matchstraff direkt beger sig till omklädningsrummet och därefter
inte återvänder till planen eller befinner sig på läktaren under matchen. En
spelare som ådrar sig matchstraff får heller inte återvända till planen eller
befinna sig på läktaren under en eventuell förlängning eller ett
straffslagsavgörande efter begränsad förlängning. Alla matchstraff ska,
beroende på förseelsens grad, antingen rapporteras eller anmälas till
bestraffning. Spelare eller ledare som före eller efter match begår en förseelse
som under matchen leder till matchstraff ska rapporteras eller anmälas till
bestraffning, men inget matchstraff eller lagstraff ska dömas. Med undantag av
felaktig utrustning, som omedelbart ska åtgärdas av spelaren varefter denne kan
starta matchen, ska förseelser som begås av spelare eller ledare före match och
som under match leder till matchstraff medföra att spelaren eller ledaren i fråga
inte får befinna sig på planen eller läktaren under match, förlängning och
straffslagsavgörande inräknade.

1)

När en spelare deltar i handgemäng.
Med handgemäng avses en lindrigare form av slagsmål, utan knytnävsslag eller
sparkar, och där de inblandade spelarna kan anses respektera försök att skilja
dem åt.

2)

När en spelare för andra gången i matchen ådrar sig ett 5 minuter lagstraff.
Matchstraffet ersätter den sista utvisningen, men ska fortfarande leda till 5
minuter lagstraff.

3)

När en spelare eller ledare gör sig skyldig till fortsatt eller upprepat osportsligt
uppträdande. Matchstraffet ersätter den sista utvisningen, men ska fortfarande
leda till 5 minuter lagstraff. Med fortsatt avses i samma frekvens och med
upprepat vid ytterligare ett tillfälle under matchen.

4)

När en spelare i ilska slår sönder klubban eller annan utrustning.

5)

När en spelares vars utrustning ska kontrolleras försöker åtgärda den aktuella
utrustningen innan den kontrolleras.

6)

När en spelare, eller ledare, begår en förseelse i klart syfte att sabotera spelet.
Hit räknas även när en utvisad spelare, under pågående spel, avsiktligt beträder
planen innan utvisningen upphör eller avbryts. Om sekretariatet är ansvarigt för
att spelaren kommit in för tidigt ska inga åtgärder vidtas, utan spelaren ska
endast sitta av återstoden av utvisningen. Som sabotage av spelet anses även
förseelser som begås av felande lag i eller från byteszonen under straffslag, när
utrustning eller material kastas in från byteszonen under pågående spel, samt
när en spelare som befinner sig i byteszonen deltar i spelet, dock inte i samband
med byte.

7)

När en utespelare använder en trasig klubba eller en klubba på vilken åverkan
gjorts som kan medföra skaderisk.
Domarna avgör om klubbans skick medför skaderisk eller spelaren ska åtgärda
felet och sedan kan fortsätta matchen. Till åtgärdbar utrustning räknas till
exempel en klubba som målats eller ett klubblad där ett litet hål uppstått.

2)

Ett matchstraff ska alltid leda till 5 minuter lagstraff
Lagkaptenen ska utse en inte redan utvisad utespelare som ska sitta av
lagstraffet och eventuella övriga lagstraff gällande spelaren som ådrar sig
matchstraff. Eventuella personliga straff gällande spelaren som ådrar sig
matchstraff ska avbrytas.

612

Matchstraff 1

1)

Matchstraff 1 omfattar endast förseelser av teknisk karaktär och ska inte leda till
ytterligare bestraffning för spelaren.
Matchstraff 1 ska endast rapporteras.

613

Förseelser som leder till matchstraff 1

1)

När en utespelare använder en klubba med för stor hook eller för långt skaft.
Med för långt skaft avses ett skaft som inte är förlängt, men vars längd ändå
överstiger det tillåtna måttet.

616

Matchstraff 3

2)

När en spelare som inte är noterad i matchprotokollet deltar i matchen.

1)

Matchstraff 3 ska även leda till avstängning från nästa match i samma tävling
samt ytterligare åtgärder som beslutas av administrerande förbund.
Matchstraff 3 ska alltid anmälas till bestraffning.

614

Matchstraff 2

1)

Matchstraff 2 ska även leda till avstängning från nästa match i samma tävling.
Matchstraff 2 ska endast rapporteras.
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617

Förseelser som leder till matchstraff 3

1)

När en spelare deltar i slagsmål.
En spelare som anses delta i slagsmål när han utdelar knytnävsslag eller
sparkar, såvida inte detta sker i kamp om bollen, då det i stället ska anses som
en brutal förseelse.

2)

När en spelare gör sig skyldig till en brutal förseelse.
Med en brutal förseelse avses i avsikt att skada en motståndare. Hit räknas även
när en spelare kastar klubban eller annan utrustning mot en motståndare.
Knytnävsslag och sparkar som inte utdelas i kamp om bollen ska anses som
slagsmål.

3)

När en spelare eller ledare gör sig skyldig till missfirmelse.
Med missfirmelse avses att med tal, mimik eller gester grovt förolämpa domare,
ledare, övriga funktionärer eller publik.

4)

MÅL

701

Godkända mål

1)

Ett mål ska anses godkänt när det gjorts på ett korrekt sätt och bekräftats med
tekning på mittpunkten.
Alla godkända mål ska noteras i matchprotokollet med tid och spelarnummer för
mål och assist. Ett mål gjort i förlängning eller på straffslag efter period- eller
matchslut behöver inte bekräftas med tekning utan ska anses godkänt när
domarna pekat på mittpunkten och målet noterats i matchprotokollet. När ett
mål underkänns ska spelet återupptas med tekning, såvida inte målet
underkänns på grund av en frislagsbelagd förseelse.

2)

Ett godkänt mål kan inte underkännas.
Om domarna är säk ra på att ett godkänt mål är felaktigt ska detta rapporteras.

702

Korrekt gjorda mål

1)

När hela bollen framifrån passerar mållinjen efter att på ett korrekt sätt ha
spelats med en utespelares klubba och ingen frislags- eller utvisningsbelagd
förseelse begås av det anfallande laget i samband med eller omedelbart före
målet.
Hit räknas även när en spelare i det försvarande laget flyttat målburen och
bollen framifrån passerar mållinjen mellan markeringarna för stolparna och
under ribbans tänkta position, när en felaktigt numrerad spelare genom mål
eller assist är inblandad i målet och när ett lag gör självmål, dock inte direkt på
inslag. Med självmål avses endast när en spelare i det försvarande laget spelar
bollen i eget mål, inte om bollen styrs in med klubban eller någon del av
kroppen. Om ett lag gör självmål direkt på inslag ska målet underkännas och
spelet återupptas med tekning. Om icke felande lag gör självmål under
avvaktande utvisning ska målet godkännas. Ett självmål ska krediteras den
spelare i det anfallande laget som sist rör bollen, men ingen assist ska noteras.

2)

När hela bollen framifrån passerar mållinjen efter det att en spelare i det
försvarande laget med klubban eller någon del av kroppen styrt bollen, eller en
spelare i det anfallande laget med någon del av kroppen oavsiktligt styrt bollen,
och ingen frislags- eller utvisningsbelagd förseelse begås av det anfallande laget
i samband med eller omedelbart före målet.
Detta gäller inte om en utespelare i det anfallande laget avsiktligt sparkar
bollen omedelbart innan den styrs i mål.

När en utespelare använder en klubba med förstärkt eller förlängt skaft.

618

Utvisningar i samband med straffslag

1)

Om ett straffslag med utvisningspåföljd resulterar i mål kan endast den utvisning
som orsakar straffslaget påverkas.
Detta gäller även avvaktande straffslag. Om straffslaget orsakas av en förseelse
som leder till 2 minuter lagstraff ska utvisningen inte verkställas om straffslaget
resulterar i mål, medan alla övriga utvisningstyper ska verkställas. Om ett
avvaktande straffslag utan utvisningspåföljd verkställs av felande lag begår en
utvisningsbelagd förseelse ska den utvisningsbelagda förseelsen anses vara den
som orsakar straffslaget, och detta ska då anses som ett straffslag med
utvisningspåföljd.

2)

Om ett straffslag med utvisningspåföljd som döms under en avvaktande
utvisning resulterar i mål kan endast den utvisning som orsakar straffslaget
påverkas.
Om straffslaget orsakas av en förseelse som leder till 2 minuter lagstraff ska
utvisningen inte verkställas om straffslaget resulterar i mål, medan alla övriga
utvisningstyper ska verkställas. Om ett avvaktande straffslag som pågår
samtidigt som en avvaktande utvisning verkställs av att felande lag begår
ytterliggare en utvisningsbelagd förseelse, ska den sista utvisningen anses vara
den som orsakar straffslaget.

3)

7

Om ett straffslag utan utvisningspåföljd som döms under en avvaktande
utvisning resulterat i mål ska den avvaktande utvisningen inte verkställas.
Detta gäller även avvaktande straffslag.
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703

Felaktigt gjorda mål

8

1)

När en spelare i det anfallande laget begår en frislags- eller utvisningsbelagd
förseelse i samband med eller omedelbart före målet.
Hit räknas även när ett lag gör mål med för många spelare eller utvisad spelare
på planen och när ett mål föregås av att en spelare i det anfallande laget
avsiktligt flyttar målburen.

KONSEKVENSTECKEN

801
Stoppande av speltiden / Time out

2)

När en spelare i det anfallande laget med någon del av kroppen på ett för övrigt
korrekt sätt avsiktligt styr bollen i mål.
Detta anses inte som en förseelse, varför spelet ska återupptas med tekning.

3)

När bollen passerar mållinjen under eller efter avblåsning eller slutsignal.
En period eller match anses vara slut omedelbart när slutsignalen startar.

4)

När bollen går in i målburen utan att framifrån passera mållinjen.

5)

När målvakten på ett för övrigt korrekt sätt kastar eller sparkar bollen i
motståndarlagets mål.
Bollen måste röra en annan spelare eller en annan spelares utrustning innan
den går i mål. Detta anses inte som en förseelse, varför spelet ska återupptas
med tekning.

6)

När en utespelare i det anfallande laget avsiktligt sparkar bollen och den går i
mål efter att ha rört en annan spelare eller en annan spelares utrustning.
Detta anses inte som en förseelse, varför spelet ska återupptas med tekning.

(fingertopparna vinkelrätt mot
handflatan)

802
Tekning
(underarmarna vågrätt, handflatorna neråt)
7)

När en spelare som inte står upptagen i matchprotokollet är inblandad i ett mål.
Med inblandad avses genom mål eller assist. Att spelaren är inblandad i ett mål
anses inte som en förseelse, varför spelet ska återupptas med tekning.

8)

När felande lag gör mål under en avvaktande utvisning.
I detta fall ska utvisningen verkställas och spelet återupptas med tekning.

9)

När ett inslag går direkt i mål.
Hit räknas även självmål. Detta anses inte som en förseelse, varför spelet ska
återupptas med tekning.

803
Inslag

10)

När bollen studsar på någon av domarna och går direkt i mål.
I normala fall räknas domarna som död punkt, men i detta fall anses situationen
alltför avgörande.

34

(armen i fördelsriktningen, handflatan in
mot planen)

35

804

807

Frislag

Avvaktande utvisning / Avvaktande
straffslag

(armen vågrätt i fördelsriktningen,
handflatan nedåt)

(armen lodrätt, handflatan framåt)

805

808

Fördel

Lagstraff / Personligt straff

(armen i fördelsriktningen, handflatan
snett uppåt in mot planen)

(armen lodrätt, antalet minuter visas med
fingrarna, 10 minuter med knuten hand)

806

809

Straffslag

Matchstraff
(armen lodrätt)

36

37

9

FÖRSEELSETECKEN

810
Mål

901

(armen i riktning först mot målet och
sedan mot mittpunkten, handflatan
nedåt)

Otillåtet slag

811
Spela vidare / Felaktigt gjort mål
(armarna vågrätt, handflatorna nedåt)

902
Låsning av klubba
(handflatorna nedåt)

903
Lyftning av klubba
(handflatorna nedåt)

38

39

907
904
Otillåten trängning
Hög klubba
(kan utföras med en hand)
(markerar hållande av klubba)

908
905
Backa in i motståndare
Klubba, fot eller ben mellan motståndares ben
(händerna kupade, handflatorna uppåt)
(handflatan snett uppåt)

906

909

Hakning

Hårt spel

(underarmarna vågrätt, markerar
hållande av klubba)

(handryggarna uppåt)

40

41

910
913
Fasthållning
Hög spark
(foten i knähöjd, vriden utåt)

911

914

Obstruktion

Beträdande av målvaktsområde

912

915

Otillåten spark

Felaktigt avstånd

(foten i vristhöjd, vriden utåt)

(underarmarna lodrätt)

42

43

916

919

Otillåtet hopp

Liggande spel

(handflatorna uppåt)

(handflatan nedåt)

917
920
Felaktigt utkast
Hands
(underarmarna vågrätt)
(handflatan snett uppåt)

921
918

Nick

Felaktigt utfört frislag eller inslag

(handflatan mot pannan)

(armen mot fördelsriktningen i
utgångsläget, handflatan uppåt)

44

45

922

925

Felaktigt byte

Olämpligt uppträdande

923
Upprepade förseelser
(tre slag med handen)

924
Fördröjande av spelet

46

47

SPELPLAN

48

49

