Kommentarer & Konsekvenser
vid genomgång av de nya Reglerna

1 – MÅLVAKT SOM SPELARE
Ställer än mer ”krav” på uppmärksamhet vid funktionärsbordet, det blir ytterligare en situation för dem
att kontrollera. Vid match med delegat får denne ett mycket större ansvar.
Matcher utan delegat: Funktionärerna har ett gemensamt ansvar (kommunikation viktigt)
Det kommer situationer där byte från ”extra utespelare” tillbaka till MV görs, samtidigt med övriga byten.
För att få koll på vad som hände måste det vara bänkdisciplin!
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2 – SKADAD SPELARE
Domarna får större ansvar att ta snabbt beslut, skall det bli TO och tillkalla ledare/läkare från bänken?
Om det blir medicinsk vård och spelaren lämnar planen, om det finns delegat så skall denne ha högsta
ansvaret för ”antalet anfall”.
Matcher utan delegat: Funktionärerna har ett gemensamt ansvar (kommunikation viktigt)
Om försvarsspelare blir skadad då anfallande lag har bollen, domaren blåser av då anfallet avslutats, efter
medicinsk behandling då börjar anfallet räknas för den skadade spelarens lag.
Situation som kan uppstå: Spelare som ex stukar foten men som inte vill ha TO och behandling tar sig
hjälpligt ut från plan – detta kan ske på alla möjlig vis och platser (kortsidan, långt ner vid sidlinjen m.m.)
Tillåtet men det krävs vaksamhet att ingen annan springer in!
Undantaget med MV och skott i huvudet, ett Obs: Gäller bara vid denna situation, inga andra skador.
Med tanke på ökade arbetsuppgifter under Punkt 1 och 2 föreslår Arbetsgruppen att man ser över
möjligheten att ha delegater vid Handbollsligan – SHE och Herrallsvenskan. Om möjligt fler
Elitfunktionärer vid matcher i Herrar division 1.
Domarna har att avgöra om medicinsk vård krävs på spelplanen. Deras beslut kan få stora konsekvenser
vilket man måste vara medveten om samtidigt som andemeningen med regeländringen måste följas. I
matcher utan delegat ansvarar funktionärerna gemensamt för kontrollen av den skadade spelarens rätt
att återinträda i spelet vilket då blir en tillkommande uppgift.
Om försvarsspelare blir skadad och får medicinsk behandling på spelfältet så måste spelaren lämna
spelfältet och får inte återinträda förrän denne spelarens lag avslutat sitt tredje anfall. Om anfallande lag
fortsatt är i besittning av bollen så börjar antalet anfall räknas från det att förvarande laget kommer i
besittning av bollen.
Det finns risk för att spelare lämnar plan på annat ställe än i avbytarområde vilket inte är tillåtet (risk för
felaktigt byte).
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3 – PASSIVT SPEL
Viktigt med tydlighet när domarna börjar räkna antalet passningar (armen upp) – det kommer ju att bli
mycket fokus på detta från, inte minst publiken.
Möjligheten att blåsa passivt spel utan att visa förvarningstecken kvarstår!
När förvarningstecknet visats så är det viktigt att det så tydligt som möjligt går att förstå när antalet
passningar börjar räknas. Observera att domarna fortsatt kan blåsa för passivt spel utan föregående
förvarningstecken. Domaren kan också blåsa för passivt spel innan sex passningar har genomförts.
Här kan det också finnas anledning att vara uppmärksam på anfallsspelarens agerande efter det att 6
passningar genomförts och denne befinner sig i en position långt från mål. I en situation där det
anfallande laget endast vill vinna tid kan det möjligen uppkomma situationer där spelarens kastar bollen
så långt som möjligt från spelfältet.
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4 – SISTA MINUTEN
Nyheten med straffkast kommer att kräva en inkörningsperiod, därför extra viktigt att domarna kommer
rätt på detta direkt från början.
Exempel på situation: Lag A gör ledningsmål då det återstår 12 sekunder, Lag B jobbar för snabbt avkast.
Innan avkastet blåses igång blir spelare i Lag B fasthållen av spelare i Lag A, domaren gör TO och visar rött
kort. Detta skall följas upp med straffkast, alltså blir det inget avkast med signal (bekräftelse för godkänt
mål) – Verkställighetssignalen för tidigare gjort mål får bli verkställighetssignal.
Den stora skillnaden här är att den ”extra bestraffning” om idag ges genom skriftlig rapport (blått kort)
ersättas med att de drabbade laget tilldelas ett straffkast. Kan inledningsvis uppkomma situationer där
detta blir svårt att förstå för publik och andra som inte är klara över innebörden i den nya regeln.
Exempelvis vid situationer där bollen är ur spel och förseelsen sker långt ifrån målet.
Exempel: Lag A gör ledningsmål då det återstår 12 sekunder. Lag B avser att göra ett snabbt avkast. Innan
verkställighetssignal för avkast blir spelare i Lag B fasthållen av spelare i Lag A, domaren gör TO och visar
rött kort. I denna situation ska Lag B tilldömas ett straffkast och det blir inget avkast med signal
(bekräftelse för godkänt mål). Verkställighetssignalen för tidigare gjort mål bli då verkställighetssignal för
det kommande straffkastet. Observera vidare att det inte, som idag, blir någon rapport (blått kort) i
denna situation såvida inte förseelsen i sig är så grov att den faller under regel 8:6.
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Tillägg: Det finns en risk för att ett lag som är i underläge mot slutet av matchen tvingar fram ett
straffkast för motståndarna genom att begå en regelförseelse som faller under 8:10 c-d. Eftersom det då
ska bli straffkast kan detta var det snabbaste sätt att komma i besittning av bollen om motståndarna
skulle missa straffkastet.
Det finns en risk för att ett lag som är i underläge mot slutet av matchen tvingar fram ett straffkast för
motståndarna genom att begå en regelförseelse som faller under 8:10 c-d. Eftersom det då ska bli
straffkast kan detta var det snabbaste sätt att komma i besittning av bollen om motståndarna skulle
missa straffkastet. Det kan uppkomma märkliga situationer vid sådana här tillfällen men de nya reglerna
lämnar ingen möjlighet till något annat beslut än straffkast oavsett om ett lag avsiktligt begår en
regelförseelse i detta fall.
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4 – BLÅTT KORT
Det blå kortet har ju ”testats” i Elitserien denna säsong. Nu gäller det i alla matcher, enda nyheten.
Regelns införande innebär att domarna nu skall ha egna kort, SHF ansvarar för att införskaffa dessa.
Kan beställas av alla SDF till domarutbildningar samt kommer att finnas i Shopen.
Obs! Visas det inget blått kort som uppföljning på det röda så kan domarna inte skriva rapport.
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