Regel 14
Straffkast
14:1 Straffkast döms vid:
a) regelvidrigt omintetgörande av klar målchans på hela spelplanen av en
spelare eller en ledare i motståndarlaget;
b) oberättigad avblåsning vid klar målchans;
c) borttagande av klar målchans av i spelet inte deltagande person, till exempel
att en åskådare beträder spelplanen eller stoppar spelet genom signal
(utom när 9:1kommentar är tillämplig).
d) vid regelöverträdelse, kopplat till regel 8:10c eller 8:10d (se dock 8:10 sista
stycket).
Analogt är denna regel också tillämplig i fall av ”force majeure”, såsom
exempelvis ett plötsligt elfel, som stoppar spelet i samband med en klar
målchans. För definition av klar målchans se klarläggande 6.
14:2 När en anfallsspelare behåller full boll- och kroppskontroll trots förseelse mot
regel 14:1a, föreligger ingen anledning att döma straffkast även om spelaren
därefter misslyckas med att utnyttja den klara målchansen.
När det föreligger en eventuell straffkastsituation bör domarna alltid vänta med
att ingripa till dess de klart kan bedöma om ett straffkastbeslut verkligen är
berättigat och nödvändigt. Om det anfallande laget fortsätter och gör mål trots
det felaktiga ingripandet av försvararna föreligger ingen tydlig anledning att
döma straffkast. Om det däremot blir uppenbart att spelaren verkligen har
förlorat boll- eller kroppskontrollen på grund av ojustheten så att den klara
målchansen inte längre föreligger ska straffkast utdömas.
14:3 När ett straffkast utdöms, får domarna göra timeout, men bara om det
föreligger en väsentlig försening. Exempel på detta är målvaktsbyte, byte av
kastare samt att ett timeoutbeslut ligger i linje med de principer och de
kriterierna som är redogjorda för i klarläggande 2.

Utförandet av straffkast
14:4 Straffkast ska inom tre (3) sekunder efter signal från plandomaren utföras
som kast mot mål (13:1a, 15:7 tredje stycket).
14:5

14:6

Vid utförandet av ett straffkast måste kastaren befinna sig i position bakom
straffkastlinjen, dock inte längre bort än en (1) meter från linjen (15:1, 15:6).
Efter signal från domaren får inte kastaren beröra eller korsa straffkastlinjen
innan bollen har lämnat handen. (13:1a, 15:7 tredje stycket).
Bollen får inte spelas igen av kastaren eller en lagkamrat vid utförandet av ett
straffkast förrän den har berört en motståndare eller målställningen (13:1a,
15:7 tredje stycket).

14:7

Under utförandet av ett straffkast måste lagkamraterna till kastaren inta
positioner utanför frikastlinjen och bli kvar där tills bollen har lämnat
kastarens hand (15:3, 15:6). Om de inte gör detta döms ett frikast mot laget
som tilldömts straffkastet (13:1a, 15:7 tredje stycket).

14:8

Vid utförandet av ett straffkast ska spelarna i motståndarlaget befinna sig
utanför frikastlinjen och på ett avstånd av minst tre (3) meter från
straffkastlinjen till dess bollen har lämnat kastarens hand. Om de inte gör så
ska straffkastet göras om, såvida det inte resulterar i mål, men personlig
bestraffning ska inte utdömas.

14:9

Överskrider målvakten begränsningslinjen (4-meterslinjen) innan bollen
lämnat kastarens hand ska straffkastet göras om, såvida det inte resulterar i
mål, dock ska ingen personlig bestraffning tilldelas målvakten.

14:10 Det är inte tillåtet att byta målvakt när kastaren står på rätt plats med bollen
i sin hand och redan är klar att utföra kastet. Varje försök att göra ett byte i
denna situation ska bestraffas som osportsligt uppträdande (8:7c, 16:1b och
16:3d).

