Regel 17
Domarna
17:1 Varje match leds av två likaberättigade domare, vilka assisteras av en tidtagare
och en sekreterare.
17:2 Tillsynen över spelarnas och ledarnas uppförande börjar i och med att
domarna beträder matcharenan och slutar när de lämnar densamma.
17:3 Domarna kontrollerar före matchen spelplanen, målen och matchbollarna
tillstånd. De avgör vilka bollar matchen ska spelas med (regel 1 och 3).
Dessutom ska domarna fastställa båda lagens närvaro i föreskriven klädsel.
De kontrollerar matchprotokollet och spelarnas utrustning. De kontrollerar
att antalet spelare och ledare i avbytarområdet inte överskrider det tillåtna
antalet och fastställer närvaron och identiteten av den lagansvarige för båda
lagen. Avvikelser mot reglerna ska åtgärdas (4:1-2 och 4:7-9).
17:4 En av domarna lottar (10:1) i närvaro av den andre domaren och den
lagansvarige i varje lag, eller en ledare eller spelare (till exempel en lagkapten)
på uppdrag av den lagansvarige.
17:5 Principiellt ska hela matchen ledas av samma domare.
Det är deras ansvar att se till att matchen spelas i enlighet med reglerna och
de ska bestraffa varje ojusthet (se dock 13:2 och 14:2).
Om en av domarna blir förhindrad att fullfölja matchen, ska den andra
domaren ensam fortsätta matchen.

IHF:s kommentar:
IHF, kontinent- och nationsförbund har rätten att anta avvikande regler inom sina
ansvarsområden rörande tillämpningen av stycke 1 och 3 i regel 17:5.
SHF:s kommentar:
Om en av domarna tvingas utgå under match, exempelvis på grund av skada, avgör
Den kvarvarande domaren om ersättare ska tillsättas. Respektive lagansvarig
godkänner detta på baksidan av matchprotokollet. Detta ska göras innan matchen
startar igen.
17:6

Om båda domarna blåser för en förseelse och är överens om vilket lag
som borde bestraffas men har olika uppfattning om straffets gradering,
ska det strängaste av de två bestraffningarna ges.

17:7

Om båda domarna blåser för en förseelse eller bollen har lämnat spelplanen
och de två domarna har olika uppfattningar om vilket lag som ska komma i
besittning av bollen, gäller det gemensamma beslut som domarna kommer
fram till efter att ha konsulterat varandra. Om de inte kan komma fram till
ett gemensamt domslut har plandomarens uppfattning företräde.
Timeout är obligatoriskt vid ovanstående tillfällen. Efter samrådet mellan
domarna ska de ge klara domartecken och spelet återupptas med signal
(2:8d, 15:5).

17:8

Båda domarna är ansvariga för att hålla reda på resultatet.
De ska också notera varningar, utvisningar och diskvalifikationer.

17:9

Båda domarna är ansvariga för kontrollen av speltiden. Om det föreligger
någon tvekan om den exakta tidtagningen, ska domarna nå ett gemensamt
beslut (se även 2:3).

IHF:s kommentar:
IHF, kontinent- och nationsförbund har rätten att anta avvikande regler inom sina
ansvarsområden rörande tillämpningen av regel 17:8 och 17:9.
17:10 Domarna är ansvariga för att matchprotokollet efter matchen är korrekt ifyllt.
Diskvalifikationer av det slag som anges i regel 8:6 och 8:10 ska motiveras i
matchprotokollet.
17:11 Domarnas eller delegatens avgöranden i sakfrågor, grundade på deras
bedömning, är slutgiltiga.
Protest kan endast lämnas mot domslut som inte är i överensstämmelse med
reglerna. Under matchen är endast respektive lagansvarig berättigad att vända
sig till domarna.
17:12 Domarna har rätt avbryta matchen tillfälligt eller definitivt.
Alla möjligheter till fortsatt spel måste prövas innan beslut tas att definitivt
avbryta matchen.
17:13 Svart klädsel är i första hand avsedd för domarna.
17:14 Domarna och delegaten kan använda elektronisk utrustning för intern
kommunikation. Regler för användande av denna utrustning bestäms av
respektive förbund.

