Regel 6
Målgården
6:1

Målgården får endast beträdas av målvakten (se dock 6:3). Målgården inklusive
målgårdslinjen anses vara berörd om den vidrörs av utespelare med någon del
av kroppen.

6:2

När en utespelare beträder målgården ska följande beslut fattas:
a) målvaktskast, när en utespelare i anfallande lag är i besittning av bollen
och beträder målgården eller beträder målgården utan boll och därigenom
får en fördel (12:1);
b) frikast, när en utespelare i det försvarande laget beträder målgården och
därigenom får en fördel, men utan att omintetgöra en klar målchans (13:1b
se även 8:7f)
c) straffkast, om en försvarsspelare beträder målgården och därigenom
omintetgör en klar målchans (14:1a). För denna regels syfte menas med
begreppet ”beträda målgården” inte att bara beröra målgårdslinjen utan
ett tydligt steg in i målgården.

6:3

Beträdandet av målgården föranleder ingen åtgärd om:
a) en spelare beträder målgården sedan han spelat bollen om detta inte
innebär någon nackdel för motspelaren;
b) en spelare utan boll beträder målgården och han därigenom inte får någon
fördel;

6:4

Bollen anses vara ”ur spel” när målvakten har bollen under kontroll i
målgården (12:1). Bollen ska åter sättas i spel genom ett målvaktskast (12:2).

6:5

Bollen förblir i spel medan den rullar på golvet inne i målgården. Målvaktens
lag är i besittning av den och det är bara målvakten som får beröra den.
Målvakten får ta upp bollen, vilket medför att den är ur spel och sedan återigen
sätta den i spel, i överensstämmelse med 6:4 och 12:1-2 (se dock 6:7b). Om
bollen berörs av en lagkamrat till målvakten då den rullar på golvet döms
frikast (se dock 14:1a, i anslutning till klarläggande 6c) och spelet fortsätter
med ett målvaktskast (12:1 (III)) om den berörs av en motståndare.

Bollen är ur spel så snart den ligger på golvet i målgården (12:1 (II)). Målvaktens lag
är i besittning av den och det är bara målvakten som får beröra den. Målvakten
måste återigen sätta bollen i spel i överensstämmelse med 6:4 och 12:2 (se dock
6:7b).
Det förblir ett målvaktskast om bollen berörs av vilken annan spelare som helst
i något av lagen (12:1, andra stycket, 13:3).
Det är tillåtet att röra bollen när den är i luften över målgården så länge som
det sker i enlighet med regel 7:1 och 7:8.
6:6

Spelet ska fortsätta (genom ett målvaktskast enligt regel 6:4-5) om en spelare
i det försvarande laget i försvarsarbetet berör bollen och denna fångas av
målvakten eller blir liggande i målgården.

6:7

Om en spelare spelar bollen in i egen målgård döms enligt följande:
a) mål, om bollen går i mål;
b) frikast om bollen blir liggande i målgården eller om
målvakten berör bollen utan att denna går i mål (13:1a, b);
c) inkast om bollen går ut över yttre mållinjen (11:1);
d) spelet går vidare om bollen passerar genom målgården tillbaka till spelfältet
utan att den berörs av målvakten.

6:8

Boll som från målgården kommer tillbaka ut på spelfältet är fortfarande i spel.

