Nyheter & Ändringar i
Tävlingsbestämmelserna
inför Säsongen 2016/2017
I samband med årets SM-finaler fastställdes Tävlingbestämmelserna inför säsongen
2016/2017.
Här följer en sammanställning på det som är nytt/justerat:
(Fet/Kursiv text markerar ändringen)
§ 2:1 Serieansvar och administration

Tabeller och/eller resultat ska inte visas från C1 och yngre. TK rekommenderar att
detta även gäller vid turneringar.
§ 2:11 Deltagande av inte spelklar spelare/ledare
Förtydligande 2: Om en spelare/ledare erhåller sitt andra röda kort och detta föranleder
”Anmälan till bestraffning” ska beslutet från berörd Rättskommitté inväntas innan
avstängningen träder i kraft. Detta innebär i praktiken att spelaren/ledaren får fortsätta
delta i matcher i avvaktan på beslutet. Om beslutet resulterar i ex en/två matchers
avstängning så träder detta i kraft utifrån angivet datum och efter det är röda kort
”nollat”. Om beslutet blir ”ingen bestraffning” alternativt ”tillrättavisning /böter”
så räknas de ”två röda korten” och spelaren/ledaren ska då stå över nästkommande match.

Resultatet av att detta stycke utgår blir att man ALLTID skall stå över en match
efter det andra röda kortet, även om det blir ”Anmälan till bestraffning”
Föreningen/spelaren/ledaren är skyldiga att hålla reda på de röda korten.
§ 2:15 Klister och vax
Klister/vax får användas för A-ungdom och äldre. Klister/vax får endast appliceras på
fingrarna, undantag i SHE & Handbollsligan, Allsvenskan och Div 1, där det är tillåtet
att applicera klister/vax på skorna.
Här finns ett förslag att B-ungdom ska få använda Klisterspray. Vid Tävlingskonferensen
föreslogs:

Att ”testa” detta i någon/några turneringar eller SDF under säsongen 2016/2017
samt hämta in uppgifter vad gäller städning m.m. Det är ju idag många
”klisterfria” hallar som kommer att nyttja klisterspray om det blir OK inför 2017/2018
§ 7:1 Bestraffningssärenden

SDF:s beslut får överklagas till SHF:s RK senast inom 3 veckor från dagen för SDF:s beslut.
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§ 7:2 Handläggning av protestärenden/anmälan
Protest ska senast inom 60 minuter efter avslutad match/händelse av lagansvarig anmälas
till domaren/domarna alternativt meddela per telefon/mail/sms till vederbörande
handläggande organ.
§ 8:3 Övergång till annan förening inom Sverige - Övergångsanmälan
För elever/spelare som antagits vid Rikshandbollsgymnasium eller av Svenska
Handbollförbundet certifierade Regionala handbollsgymnasium gäller att en övergång
till en förening i skolans närområde i samband med antagningen sker utan
utbildningsersättning. Detta förutsätter att eleven/spelaren byter bostadsort till studieorten.

Spelare som skriver avtal, alternativt aktivt deltager i match i SHE eller
Handbollsligan/Allsvenskan skall, genom den nya föreningen, reglera
Utbildningsersättning enligt befintligt reglemente.
§ 8:13 Spelares rätt att delta i omspels-/flyttad match

Vid match där det beslutats omspel är det den nya speldatumen som skall räknas
som officiellt speldatum.

SHF:s Tävlingskommitté

2016-06-10
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