Regel 8
Förseelse mot motspelare och osportsligt uppträdande
8:1 Det är tillåtet:
a) att med en öppen hand spela bollen ur handen på en annan spelare;
b) att använda böjda armar för att skapa kroppskontakt med en motståndare
och att på detta sätt kontrollera och följa spelaren;
c) att i en kamp om positioner använda sin överkropp (från nacken till och
med ”rumpan”) för att spärra motståndaren;

IHF:s kommentar
Med att spärra menas att hindra en motståndare från att röra sig in i ett öppet utrymme.
Att sätta spärren, underhålla spärren och att röra sig ut ur spärren måste, i princip, göras
på ett passivt sätt i relation till motståndaren (se även 8:2b).
Ojustheter vilka normalt inte leder till personligt straff (Beakta dock
beslutskriterierna i 8:3 a-d)
8:2 Det är inte tillåtet:
a) att dra eller slå bollen ur händerna på motståndaren;
b) att spärra motståndaren med armar, ben, eller att använda någon del av
kroppen för att förflytta motståndaren eller knuffa iväg denne; (detta
omfattar användandet av armbågar, såväl i utgångsposition som i rörelse)
c) att hålla i en motståndare om kroppen eller i speldräkten, även om spelaren
är fortsatt fri att fortsätta spelet.
d) springa på eller hoppa in i en motståndare.
Ojustheter som kräver en personlig bestraffning enligt regler 8:3 - 6
8:3

Ojustheter där agerandet är huvudsakligen eller uteslutande inriktat på
motståndarens kropp måste leda till en personlig bestraffning. Detta
betyder att, utöver ett frikast eller ett straffkast, ska regelbrottet minst
bestraffas
progressivt. Detta börjar med en varning (16:1), sedan med utvisning
(16:3b) och därefter diskvalifikation (16:6d).

För grövre ojustheter finns tre (3) ytterligare nivåer av bestraffning baserade på
följande beslutskriterier:
- Ojustheter som ska bestraffas med en omedelbar utvisning (8:4);
- Ojustheter som ska bestraffas med en diskvalifikation (8:5);
- Ojustheter som ska bestraffas med en diskvalifikation och där en skriftlig
rapport krävs (8:6)
Beslutskriterier
För bedömningen av vilka personliga bestraffningar som är lämpliga för specifika
ojustheter gäller följande beslutskriterier; dessa kriterier är avsedda att användas i
kombinationer lämpliga för varje situation:
a) positionen för spelaren som begår ojustheten (framifrån, från sidan, eller
bakifrån);
b) kroppsdelen mot vilken det regelvidriga agerandet riktas (kroppen, skottarmen,
benen, huvud/nacke/hals);
c) kraften i det regelvidriga agerandet (kraften i den regelvidriga kroppskontakten,
och/eller en ojusthet där motståndaren är i full rörelse);
d) resultatet av det regelvidriga agerandet:
 påverka kropps- och bollkontroll;
 reducera eller förhindra förmågan till att röra sig;
 förhindra fortsatt spel.
För bedömningen av ojustheter är även den särskilda spelsituationen relevant
(exempelvis skottsatsning, springa in i en lucka, situationer med hög löphastighet)
Ojustheter som kräver en omedelbar utvisning
8:4

För vissa ojustheter är bestraffningen en direkt utvisning detta även om
spelaren inte har fått en varning tidigare.
Detta gäller särskilt för sådana ojustheter där den skyldige spelaren bortser
från faran för sin motspelare (se även 8:5 och 8:6)
Med hänvisning till beslutskriterierna under 8:3 kan sådana ojustheter till
exempel vara:

a) ojustheter som är begångna med stor kraft eller mot en motspelare som löper
snabbt;
b) hålla fast en motståndare under en längre tid eller att dra ner denne;
c) ojustheter mot huvudet, halsen eller nacken;
d) hårt slag mot kroppen eller kastarmen;
e) försök att få motståndaren att förlora kroppskontrollen (till exempel ta tag i
ben/fot hos en motståndare som hoppar; se även 8:5a);
f) springa eller hoppa in i en motståndare med hög fart.
Ojustheter som kräver en diskvalifikation
8:5

En spelare som attackerar en motståndare på ett sätt som är farligt för
dennes hälsa ska diskvalificeras (16:6a). Den särskilda faran för
motståndarens hälsa kommer av den stora kraften i ojustheten eller i det
faktum att motståndaren är helt oförberedd på regelbrottet och därför inte kan
skydda sig själv (se regel 8:5 kommentarer).
I tillägg till kriterierna i 8:3 och 8:4 ska även följande beslutskriterier gälla:

a)

den faktiska förlusten av kroppskontroll under löpning, hoppande eller i
skottförsök;

b)

ett särskilt aggressivt agerande mot en del av motståndarens kropp, särskilt
mot ansiktet, hals eller nacke (kraften i kroppskontakten);

c)

den hänsynslöshet som demonstreras av den skyldige spelaren när ojustheten
begås.

IHF:s kommentar
Även en ojusthet med en mycket liten fysisk kontakt kan bli mycket farlig och leda till en
allvarlig skada. Detta om ojustheten är begången i ett moment när spelaren hoppar i luften
eller löper och därför är oförmögen att skydda sig själv. I denna typ av situation är det faran
för motståndaren och inte kraften i kroppskontakten som är grunden för bedömningen om en
diskvalifikation krävs.
Detta gäller även i de situationer där målvakten lämnar målgården i avsikt att fånga en
passning avsedd för en motståndare. Här har målvakten ansvaret att försäkra sig om att
en situation inte uppkommer som är farlig för motståndarens hälsa.

Han ska diskvalificeras om han:
a) fångar bollen men i sin rörelse orsakar en kollision med motståndaren;
b) inte kan nå eller kontrollera bollen men orsakar en kollision med
motståndaren;
Om domarna i en av dessa situationer är övertygade om att, utan det regelvidriga
ingreppet av målvakten, motståndaren skulle ha varit i stånd att nå bollen, då ska
straffkast utdömas.
Diskvalifikation på grund av ett särskilt hänsynslöst, särskilt farligt, avsiktligt
eller illvilligt agerande (ska även rapporteras skriftligt)
8:6

Om domarna bedömer ett agerande som särskilt hänsynslöst, särskilt
farligt, avsiktligt eller illvilligt ska de avge en skriftlig rapport efter
matchen så att ansvarigt förbund har möjlighet att ta ett beslut om vidare
åtgärder.
Indikationer och tecken som kan tjäna som beslutskriterier i tillägg till
de i Regel 8:5 är:

a) en särskilt hänsynslöst eller särskilt farligt agerande;
b) ett avsiktligt eller illvilligt agerande som inte på något sätt är relaterat till
spelsituationen;

IHF:s kommentar
När en ojusthet enligt regel 8:5 eller 8:6 begås under de sista 30 sekunderna av matchen med
avsikt att förhindra ett mål, då ska agerandet ses som “extremt osportsligt uppträdande”
enligt regel 8:10d och bestraffas i enlighet med detta.
Osportsligt uppträdande som kräver ett personligt straff enligt regel
8:7–10.
Som osportsligt uppträdande anses varje verbal eller icke-verbal yttring som inte är i
överensstämmelse med andan i gott sportsmannaskap. Detta gäller för såväl spelare
som ledare, på spelplanen eller utanför spelplanen. För bestraffningen av osportsligt,
grovt osportsligt och extremt osportsligt uppträdande har en skillnad skapats med
fyra nivåer i agerandet:
 Agerande som ska bestraffas progressivt (8:7);
 Agerande som ska bestraffas med en direkt utvisning (8:8);
 Agerande som ska bestraffas med en diskvalifikation (8:9);
 Agerande som ska bestraffas med en diskvalifikation och en skriftlig rapport
(8:10a, b);

Osportsligt uppträdande som kräver progressiv bestraffning

8:7 Agerande som är listade nedan under a - f är exempel på osportsligt
uppträdande som ska bestraffas progressivt, börjande med en varning.
a) protester mot domarnas beslut, verbalt eller icke-verbalt agerande i avsikt att
förorsaka ett särskilt domslut;
b) förolämpa en motståndare eller medspelare genom ord eller gester eller att
ropa till en motståndare i syfte att skapa förvirring;
c) fördröja verkställandet av ett formellt kast för motståndarna genom att inte
respektera 3-meters avståndet eller på annat sätt;
d) genom ”teater” försöka lura domarna beträffande en motståndares agerande
eller att överdriva kraften i ett agerande eller, i avsikt att provocera en timeout
eller en oförtjänt bestraffning av en motståndare;
e) aktivt blockera ett skott eller passning genom att använda foten eller nedre
delen av benet; rena reflexrörelser till exempel att föra benen samman, ska
inte bestraffas (se även Regel 7:8);
f) upprepat beträdande av målgården i taktiska syften.

Osportsligt uppträdande som kräver en omedelbar utvisning.
8:8

Vissa osportsliga uppträdande är till sin natur att betrakta som grövre och
kräver en omedelbar utvisning oavsett spelaren eller ledaren har tidigare erhållit
en varning. Dessa inkluderar:

a) protester inkluderat högljudda protester förbundna med kraftfulla gester;
b) när ett beslut fattats mot det bollinnehavande laget men spelaren med bollen
inte omedelbart gör den tillgänglig för motståndarna genom att släppa den eller
lägga ned den på golvet;
c) hindra tillgången till bollen när den hamnat inom avbytarområdet.

Grovt osportsligt uppträdande kräver en diskvalifikation
8:9

Vissa former av osportsligt uppträdande anses så grova att de kräver en
diskvalifikation. Nedanstående är exempel på sådana beteenden:

a) kasta eller slå iväg bollen på ett demonstrativt sätt efter ett beslut av domarna;
b) om en målvakt demonstrativt avstår från att försöka rädda ett straffkast;
c) avsiktligt kasta bollen mot en motståndare under ett spelavbrott; om det görs
med stor kraft och från nära avstånd är det riktigare att betrakta det som ett
särskilt hänsynslöst agerande enligt 8:6 ovan;

d) när en straffkastskytt träffar målvakten i huvudet, om målvakten inte flyttar
sitt huvud in i bollbanan;
e) när en frikastskytt träffar en försvarares huvud, om försvararen inte flyttar
sitt huvud in i bollbanan;
f) en hämndaktion efter att ha blivit utsatt för en ojusthet.

IHF:s kommentar
Vid ett straffkast eller frikast är det kastarens ansvar att inte utsätta målvakten eller
försvararen för fara.
Diskvalifikation på grund av extremt osportsligt uppträdande
som även ska rapporteras skriftligt
8:10 Om domarna bedömer ett beteende som extremt osportsligt ska bestraffning
ges i enlighet med följande bestämmelser:
I fall som exempelvis inkluderar följande överträdelser (a,b), ska domarna efter
matchen lämna in en skriftlig rapport så att ansvarigt förbund har möjlighet att fatta
ett beslut om vidare åtgärder
a) ett hotande eller förolämpande beteende riktat mot en annan person t.ex.
domare, tidtagare/sekreterare, delegat, ledare i lag, spelare, åskådare; beteendet
kan vara i verbal eller ickeverbal form (till exempel ansiktsuttryck, gester,
kroppsspråk eller kroppskontakt).
b) (I) en ledare i laget ingriper i spelet, på spelfältet eller från avbytarområdet eller
(II) en spelare som förstör en klar målchans antingen genom ett felaktigt
inträdande på spelplanen (regel 4:6) eller från avbytarområdet;
I situationer där följande regelöverträdelser (c, d) begås ska ett straffkast ges
till motståndarna.
c) om bollen är ur spel under den sista 30 sekunderna av matchen och en spelare
eller ledare hindrar eller fördröjer verkställandet av motståndarnas kast i syfte
att hindra dem från att kunna ta ett skott på mål eller att få en klar målchans,
ska den skyldige spelaren/ledaren diskvalificeras och straffkast ska tilldömas
motståndarlaget. Detta anses som ett extremt osportsligt uppträdande och det
gäller för alla typer av att hindra ett kast (t.ex. med enbart begränsad fysiskt
agerande, störa utförande av kast genom att fånga en passning, störa
bollmottagningen, inte lämna ifrån sig bollen).

d) Om bollen är i spel under de sista 30 sekunderna av matchen och
motståndarna
a) genom ett agerande av en spelare, som faller under regel 8:5 och 8:6 såväl
som 8:10a eller 8:10b (II)
b) genom ett agerande av en ledare som faller under regel 8:10a eller 8:10b (I)
hindrar det bollförande laget från att ta ett skott mot mål eller att erhålla
en klar målchans, ska den skyldige spelaren eller ledaren diskvalificeras
enligt de fastställda reglerna och laget som är i besittning av bollen ska
erhålla ett straffkast. Om spelaren som blev utsatt för ojustheten, eller en
medspelare till denne, gör ett mål innan spelet avbryts, ska straffkast inte
utdömas.

