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FÖRFARANDE VID RÖDA KORT SAMT
AVSTÄNGNINGAR

Nedanstående reglemente för röda kort och avstängningar gäller alltså för
ALLA serier/Cuper och ALLA åldrar.
-

Spelare/ledare blir automatiskt avstängd 1 match efter två ”röda kort”.
Gäller alla åldrar
Gäller alla matcher i seriespel/tävling i SHF-spel och SDF-spel
Gäller Ungdoms-SM samt spel i cuper
Således tar spelaren/ledaren inte med sig rött kort från ex USM-match till spel i SDF-serie.
Det röda kortet alt. är alltså knutet till respektive serie-/tävlingsmatch.

*

Domarna behöver INTE fylla i någon blankett och skicka till SHF eller SDF:et.
Detta förutsatt att det INTE finns anledning för ”Anmälan till bestraffning”.

*

Funktionärerna noterar på protokollet men behöver INTE göra notering på speciell blankett.

*

Den spelare/ledare som erhållit två (2) ”röda kort” är automatiskt avstängd i
nästa match i berörd serie/tävling/cupmatch.

*

Inför slutspel, kvalspel samt finalspel i Ungdoms-SM nollställs de röda korten. Nollställning gäller ej i
sanktionerade ungdomstävlingar.

*

Det som gäller vid avstängning för spelare/ledare vid ovanstående matchtillfälle är att han/hon inte
på något sätt får medverka i spelhallen med uppgifter som har med matchen att göra enligt nedan:

a)
b)
c)
d)

Vid uppvärmningen
Medverkan i omklädningsrum eller andra utrymmen före match eller i paus.
Ej under match befinna sig på avbytarbänken, i dess närhet eller på
läktarplats, så att han/hon kan påverka spelet
Avstängningen upphör i och med matchens slutsignal

*

Föreningen/spelaren/ledaren är skyldiga att hålla reda på de röda korten.
Det går således ej att överklaga en eventuell protest som kan följa av att en spelare/ledare deltagit i
en match trots att vederbörande skulle varit avstängd. En sådan protest kommer att godkännas och
hanteras enligt Tävlingsbestämmelserna § 2:11.

*

Det åligger ej domarna att inför match hålla reda på vilka spelare/ledare som är avstängda.

Förtydligande: ”Direktrött kort” är inte en match avstängning med automatik!
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