Regel 7
Hur bollen får spelas, passivt spel
7:1

Det är tillåtet att:
kasta, fånga, stoppa, stöta, slå och boxa bollen med användandet av händer
(öppna eller knutna), armar, huvud, bål, lår och knän.

7:2

hålla bollen högst tre (3) sekunder även om den ligger på golvet (13:1a);

7:3

hålla bollen och därefter förflytta sig högst tre (3) steg.
Ett steg är taget när:
a) spelaren, som står med båda fötterna på golvet, lyfter
en fot och åter sätter ner den eller flyttar en fot från en plats till en annan;
b) spelaren berör golvet med endast en fot, fångar bollen och därefter berör
golvet med den andra foten;
c) spelaren efter ett hopp berör golvet med endast en fot och därefter utför
ett hopp på samma fot eller berör golvet med den andra foten;
d) spelaren efter ett hopp berör golvet med båda fötterna samtidigt och
därefter lyfter en fot och åter sätter ner den eller flyttar en fot från en
plats till en annan.

IHF:s kommentar

Om en och samma fot flyttas från en plats till en annan och den andra foten ”släpas” bakom,
räknas det inte som ett steg.
Det är i enlighet med reglerna om en spelare ramlar i golvet och glider iväg och sedan reser sig
upp och spelar bollen vidare. Detta är även fallet om en spelare dyker efter bollen, tar kontroll
över den, reser sig upp och spelar den vidare.
7:4

såväl på stället som under förflyttning:
a) studsa bollen en gång och åter fånga den med en hand eller båda händerna;
b) med en hand studsa bollen upprepade gånger (dribbla) och därefter med en
hand eller båda händerna fånga bollen eller ta upp den.
c) upprepat med en hand rulla bollen på golvet och sedan fånga den eller
plocka upp den igen med en eller båda händerna.
Så snart spelaren därefter fattar bollen med en hand eller med båda
händerna, måste den spelas efter högst tre (3) steg eller inom tre (3)
sekunder (13:1a).

Studs börjar räknas när spelaren berör bollen med någon kroppsdel och styr
bollen mot golvet.
När bollen berört annan spelare eller målställningen får spelaren på nytt studsa
bollen och återigen fånga den (se dock 14:6).
7:5

föra bollen från den ena handen till den andra.

7:6

spela bollen i knästående, sittande eller liggande ställning; vilket innebär att det
är tillåtet att utföra ett kast (till exempel ett frikast) från en sådan position om
kraven i regel 15:1 är uppfyllda. Kravet är att ha en del av en fot i konstant
kontakt med golvet.

7:7

Det är inte tillåtet att:
efter att ha haft bollen under kontroll röra den mer än en gång utan att den
däremellan har berört golvet, annan spelare eller målställningen (13:1a). Det ska
dock inte bestraffas när bollen berörs mer än en gång om spelaren ”fumlar”
med bollen och misslyckas att få den under kontroll i ett försök att fånga eller
stoppa den.

7:8

beröra bollen med underben eller fot om den inte av motspelare kastats på
spelaren (13:1a-b, se även 8:7e).

7:9

Spelet fortsätter om bollen berör en domare på spelplanen.

7:10 Om en spelare med boll rör sig utanför spelplanen med en fot eller bägge
fötterna (medan bollen är inne på planen), exempelvis för att komma runt en
försvarande spelare, innebär detta frikast för motståndarna (13:1a).
Om en spelare i det lag som är i besittning av bollen intar en position utanför
spelplanen utan boll ska domarna påpeka för spelaren att han ska förflytta sig
in på spelplanen. Om spelaren inte gör detta, eller om samma sak upprepar
sig av samma lag, ska frikast dömas för motståndarna (13:1a) utan någon
ytterligare förvarning. Detta föranleder dock inte någon personlig bestraffning
som lyder under regel 8 och 16.

Passivt spel
7:11 Det är inte tillåtet att behålla bollen i lagets besittning utan att göra något
synbart försök att anfalla eller att komma till skott på mål. På samma sätt
är det inte tillåtet att upprepat fördröja utförandet av avkast, frikast, inkast
eller målvaktskast för sitt eget lag (Se klarläggande 4). Detta betraktas
som passivt spel, vilket ska bestraffas med frikast mot det lag som är i
besittning av bollen, såvida inte den passiva tendensen upphör (13:1a).
Frikastet utföres från den plats där bollen befann sig vid spelavbrottet.

7:12 När tendens till passivt spel kan iakttas, ska förvarningstecken (domartecken
17) ges. Detta ger det lag som är i besittning av bollen möjlighet att ändra sitt
sätt att anfalla för att undvika att förlora bollinnehavet. Om sättet att anfalla
inte ändras sedan förvarningstecknet visats, kan domarna när som helst blåsa
av för passivt spel. Om inget skott mot mål utförs av det anfallande laget efter
maximalt sex (6) passningar ska frikast dömas mot det anfallande laget. (13:1a,
förfarande och undantag, se Klarläggande 4, kapitel D).
Beslutet från domarna gällande antalet passningar är ett beslut utifrån deras
observation av fakta grundat på principerna i regel 17:11.
I speciella situationer kan domarna döma frikast mot det bollförande laget även
utan föregående förvarningstecken till exempel när en spelare avsiktligt avstår
från att försöka utnyttja en klar målchans.

