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Frikast dömes 
13:1 Principiellt avbryter och återställer domarna spelet med frikast för 

motståndarna när: 

a) det bollförande laget begår en förseelse mot reglerna som ska leda till att 
laget förlorar besittning av bollen (se 4:2-3, 4:5-6, 4:9, 5:6–10, 6:5 första 
stycket, 6:7b, 7:2-4, 7:7-8, 7:10, 7:11–12, 8:2–10, 10:3, 11:4, 13:7, 14:4-7 och 
15:7 tredje stycket och 15:8). 

b) det försvarande laget begår en förseelse mot reglerna som förorsakar att det 
bollförande laget förlorar bollen (se regel 4:2-3, 4:5-6, 5:5, 6:2b, 6:7b, 7:8 
samt 8:2–10). 

13:2 Domarna ska tillåta spelflyt genom att låta bli att avbryta spelet för tidigt med 
ett frikast. 
 
Därmed menas, avseende regel 13:1a, att domarna inte bör döma frikast när det 
försvarande laget kommer i besittning av bollen omedelbart efter en ojusthet 
begången av det anfallande laget. 

På samma sätt bör domarna, avseende regel 13:1b, inte ingripa förrän det står 
klart att det anfallande laget har förlorat bollinnehavet eller inte kan fortsätta 
sitt anfall beroende på den ojusthet som det försvarande laget begått. 

Om ett personligt straff ska utdömas på grund av ojustheten får domarna besluta 
att avbryta spelet omedelbart om detta inte är till nackdel för motståndarna till det 
lag som begick förseelsen. I annat fall ska bestraffningen skjutas upp till dess den 
pågående situationen är över. 
 
Regel 13:2 tillämpas inte i fall av förseelser mot regel 4:2-3 eller 4:5-6 när spelet 
ska avbrytas omedelbart, normalt genom ingripande av tidtagaren, delegaten eller 
domarna. 

13:3 Om en förseelse begås, som normalt leder till frikast enligt regel 13:1a-b, men 
bollen är ur spel, ska spelet fortsätta med det kast som motsvarar mot anledning 
till det pågående avbrottet. (se även regel 8:10c, den särskilda instruktionen 
gällande de sista 30 sekunderna av matchen. 
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13:4 Utöver i de situationer som anges i regel 13:1a-b används frikast också som ett 
sätt att återstarta spelet i vissa situationer där spelet avbrutits (när bollen är i 
spel) även om inget regelfel har begåtts: 

a) om ett lag är i besittning av bollen vid den tidpunkten då spelet avbröts 
ska detta lag behålla bollen; 

b) om inget lag är i besittning av bollen ska det lag som senast hade 
besittning ges besittning igen; 

 
13:5 Om ett frikast har dömts mot det lag som är i besittning av bollen när domaren 

blåser ska den spelare som har bollen i det ögonblicket omedelbart släppa eller 
lägga ned den på golvet så att den kan spelas (8:8b). 

Utförande av frikast 
13:6 Frikastet ska normalt utföras utan signal från domaren (se dock 15:5b) och, i 

princip, från den plats där förseelsen begicks. Följande är undantag till dessa 
principer: 

I de situationer som anges i 13:4a-b ska frikastet i princip efter signal utföras 
från den plats där bollen befann sig vid tidpunkten för avbrottet. 
 
Om en domare eller delegat avbryter spelet på grund av en förseelse av en 
spelare eller ledare av det försvarande laget och detta resulterar i en muntlig 
tillsägelse eller ett personligt straff bör frikastet utföras från den plats där bollen 
befann sig när spelet blev avbrutet om detta är ett gynnsammare läge än det där 
förseelsen begicks. 

Samma undantag som i föregående stycke gäller om en tidtagare avbryter spelet 
på grund av ett felaktigt byte eller regelvidrigt inträde enligt regel 4:2-3 eller 4:5-
6. 

Som angivits i regel 7:11 ska frikast dömda på grund av passivt spel utföras från 
den plats där bollen var när spelet avbröts. 
 
Trots de grundläggande principerna och tillvägagångssätt angivna i föregående 
stycken får ett frikast aldrig utföras i det utförande lagets egen målgård eller 
innanför motståndarnas frikastlinje. I varje situation där platsen skulle vara en av 
de i föregående mening angivna områden ska utförandet av kastet flyttas till det 
närmaste stället omedelbart utanför det begränsande området. 

Om det korrekta läget för frikastet är vid det försvarande lagets frikastlinje ska 
kastet utföras från i det närmaste den exakta platsen. Desto längre bort från 
det försvarande lagets frikastlinje som frikastet ska utföras, desto större 
tolerans ges för att frikastet bli utfört ett stycke från den exakta platsen. Denna 
tolerans ökar successivt upp till tre (3) meter, som tillåts för frikast som utföres 
just utanför det kastande lagets egen målgård. 

Den just förklarade toleransen tillämpas inte vid förseelse mot regel 13:5 om 
denna förseelse har blivit bestraffad i enlighet med regel 8:8b. I sådana fall 
bör frikastet alltid utföras från den exakta platsen där förseelsen begicks. 



37

13:7 Spelare i det anfallande laget får inte beröra eller överskrida motståndarnas 
frikastlinje innan frikastet har utförts. Se även speciella villkor under regel 2:5. 
Domarna ska korrigera placeringen av spelarna i anfallande lag som står mellan 
frikastlinjen och målgårdslinjen före utförandet av frikast. Detta om placeringen 
påverkar spelet (15:3, 15:6). Frikastet ska sedan utföras efter en signal (15:5b).  
 
Korrigering av placering ska även göras (15:7, andra stycket) om spelare i det 
kastande laget beträder det begränsade området under utförandet av ett frikast 
(innan bollen lämnat kastarens hand) om utförandet av kastet inte föregicks av en 
signal. 
I sådana fall där verkställighetssignal ges för utförandet av ett frikast och spelare 
från det anfallande laget berör eller överskrider frikastlinjen innan bollen har 
lämnat kastarens hand ska frikast dömas för det försvarande laget (15:7 tredje 
stycket och 13:1a). 
 

13:8 När ett frikast utförs ska motståndarna vara minst tre (3) meter från kastaren. 
Om frikastet utförs vid deras egen frikastlinje får de dock stå omedelbart utanför 
sin målgårdslinje. Spelsabotage vid utförandet av frikastet ska bestraffas i 
enlighet med regel 15:9 och 8:7c. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


