IHF

Förändringar i Spelreglerna 2016

1. Målvakt som spelare
U

U
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Regel 4:1 paragraf 3, Reglerna 4:4-5-6-7.
Notera att Regel 4 fortsatt är fullt gällande avseende bestämmelserna när en målvakt
blir utbytt mot en utespelare. Däremot kommer följande utvidgning av regeln att införas:
1) Ett lag har rätt att ha sju utespelare på planen samtidigt. Detta är fallet om
utespelaren byter med en målvakt. Det är inte nödvändigt (men tillåtet) att vara
klädd i samma färg som målvaktens tröja.
2) Om laget spelar med sju utespelare, får ingen utespelare utföra målvaktens
funktion, d.v.s. ingen utespelare får beträda målområdet för att inta
målvaktens position. När bollen är i spel och en av de sju utespelarna går in i
målgården och förstör en klar målchans, erhåller motståndarlaget ett straffkast.
Regel 8:7f gäller.
3) Vid byte gäller reglerna 4:4-7 (de normala reglerna för spelarbyte). Vid ett
sådant tillfälle återfår målvakten alla sina rättigheter i enligt reglerna 5 och 6.
4) Om ett lag spelar med sju utespelare och blir tvungna att genomföra ett målvaktskast, måste en av dem lämna spelfältet och målvakten måste bytas in för att
åter sätta bollen i spel. Domarna avgör om en time-out är nödvändig.
2. Skadad spelare
U

Information:
Vid varje turnering under de senaste åren har vi observerat fler och fler situationer
där en spelare frågat efter medicinsk vård på spelfältet trots att det inte varit nödvändigt. Detta har påverkat spelrytmen och tempot i matcherna, vilket även påverkat
TV:s programplanering. De åtgärder som hittills vidtagits av domare och delegater
har inte varit tillräckliga för att stävja denna utveckling.
Instruktioner till domarna om Regel 4:11, paragraf 1.
-

Om domarna är absolut säkra på att den skadade spelaren behöver medicinsk
behandling på spelfältet ska de omedelbart visa domartecken 16 och 17. Det är
inte tillåtet för lagets ledare att vägra gå in på banan.

-

Vid alla övriga tillfällen ska domarna be spelaren att stå upp och få medicinsk
behandling utanför planen, innan de visar domartecken 16 och 17.
Varje spelare eller ledare som inte följer dessa anvisningar kommer att
bestraffas för osportsligt uppträdande.

Paragraf 1 ändras enligt följande:
-

-

Efter att ha fått medicinsk vård på spelfältet måste spelaren lämna spelfältet.
Spelaren kan endast återinträda på spelfältet när det tredje anfallet för hans lag
avslutats. Delegaten är ansvarig för att kontrollera denna situation.
Ett anfall startar när laget är i besittning av bollen och slutar när ett mål gjorts
eller när det anfallande laget förlorar besittning av bollen.
Om laget är i besittning av bollen när dess spelare behöver medicinsk vård räknas
detta anfall som det första anfallet.
Om spelaren träder in på spelplanen före avslutandet av de tre anfallen ska det
betraktas som felaktigt inträdande (felaktigt byte).
Ovanstående följder gäller dock inte om den medicinska behandlingen på
spelfältet är ett resultat av en regelvidrig handling av en motståndare som blivit
progressivt bestraffad av domarna.
Regeln gäller inte när målvakten träffats i huvudet av en boll och medicinsk
behandling på spelfältet är nödvändig.

3. Passivt spel
U

Information:
Många tränare och domarexperter anser att denna regel är väl beskriven i
spelreglerna men framför att domarna inte använder sig av samma kriterier, särskilt
efter att förvarningstecknet för passivt spel visats. Detta kräver en förändring som
ger domarna mer objektiva kriterier att utgå ifrån.
Samtidigt ombeds domarna att inte tillåta en ökad aggressivitet från det försvarande
laget vid sådana moment.
Grundläggande regelförutsättningar:
-

Reglerna 7:11 och 7:12 gäller fortsatt.
Klarläggande 4 A, B, C och tillägg E förblir oförändrade.

Klarläggande 4 D har utformats enligt följande:
-

-

Efter att ha visat förvarningstecknet kan domarna blåsa för passivt spel när som
helst, om de inte upplever något försök att nå ett läge för skott på mål.
Efter att förvarningstecknet har visats har det varnade laget totalt sex passningar
för att komma till skott mot mål.
Om inget skott på mål har tagits efter de maximala sex passningarna blåser en av
domarna för passivt spel (frikast för det andra laget).
Om ett frikast ges till det anfallande laget bryts inte antalet passningar.
Om ett skott blockeras av det försvarande laget bryts inte antalet passningar.
Om det försvarande laget begår ett regelbrott efter det sjätte passet men innan
domarna har blåst för passivt spel leder regelbrottet till ett frikast för anfallande
laget. I detta fall får det anfallande laget ytterligare en passning för att avsluta
anfallet utöver möjligheten till ett direkt skott.
Antalet passningar bedömda av domarna är ett beslut baserat på deras
observation av fakta i enlighet med regel 17:11, paragraf 1.

4. Sista minuten
U

Information:
Avsikten med denna regel som ändrades 2010 var att undvika eller reducera
osportsligt uppträdande eller allvarliga regelbrott under den sista minuten av en
match samt även ge det förlorande laget en möjlighet att nå oavgjort eller att vinna
matchen, d.v.s. att behålla spänningen fram till sista sekunden i matchen. Emellertid
har det endast blivit en delvis framgång och vi ser fortsatt allvarliga ageranden som
leder till att lag vinner en match, oaktat det faktum att en av deras spelare blir avstängd i nästa match.
Därtill anses att en minut är för lång tid för denna regel (på en minut är det
möjligt att göra två eller flera mål).
Överenskommelse
-

Istället för den sista minuten ska de särskilda bestämmelserna endast gälla under
de sista 30 sekunderna.
Regeln om de sista 30 sekunderna ska gälla i slutet av den ordinarie speltiden av
matchen samt i slutet av den första och andra förlängningsperioden.

Reglerna 8:5, 8:6, 8:10c, d har justerats enligt följande:
1. Ordalydelsen ”Sista minuten av matchen” ersätts av ”De sista 30 sekunderna av
matchen”
2. Ett regelbrott enligt Regel 8:10c (boll ur spel) ska bestraffas med en
diskvalifikation utan skriftlig rapport, och ett straffkast ska ges till
motståndarlaget.
3. Ett regelbrott enligt Regel 8:10d (boll i spel) och 8:5 ska bestraffas med en
diskvalifikation utan skriftlig rapport, och ett straffkast ska ges till
motståndarlaget
4. Ett regelbrott under Regel 8:10d (boll i spel) och 8:6 ska bestraffas med en
diskvalifikation med skriftlig rapport, och ett straffkast ska ges till
motståndarlaget
5. I fallen 3 och 4 ska följande gälla:
5.1 Anfallspelaren lyckas kasta och göra mål: Inget straffkast
5.2 Anfallsspelaren passar bollen, hans lagkamrat misslyckas att göra mål:
Straffkast
5.3 Anfallsspelaren passar bollen, hans lagkamrat gör mål: Inget straffkast.
5.

U

Blått kort

Information
Ibland är det inte klart för lagen om en diskvalifikation som utdelats av domarna är
enligt Regel 8:5 (ingen vidare åtgärd) eller Regel 8:6 (skriftlig rapport obligatorisk
efter match), och händelsen passerar obemärkt av åskådare och media.
Denna ändring medför ökad klarhet i sådana fall. Om domarna visar ett blått kort,
kommer en skriftlig rapport att följa med matchrapporten och Disciplin- alternativt
Rättskommitté är ansvarig för vidare åtgärder.
Regel 16:8 (Reglerna 8:6, 8:10), den sista paragrafen är ändrad som följer:
- Information ges genom att visa ett blått kort (som tillägg till det röda kortet)
- Det blå kortet måste vara i domarnas ägo.
- Domarna ska först visa det röda kortet och senare, efter ett kort samtal, det blå
kortet.

