Anmäl laget till SM i beachhandboll 2022
Solen steker, sanden är varm och nu ska Sveriges främsta lag göra upp om titeln som
Svensk mästare i beachhandboll 2022!
Anta utmaningen när Svenska Handbollförbundet och RP IP bjuder in till SM. Vi arrangerar BeachSM för seniorer för både damer och herrar.
Champions Cup
Vinnarlaget i respektive i seniorklass äger rätten att, utifrån egen anmälan, representera Sverige i
Champions Cup som spelas hösten 2022. Champions Cup är beachhandbollens motsvarighet till
Champions League.
Tävlingsinformation
För att ha rätt att delta gäller att:
•
•
•
•

laget måste vara kopplat till en aktiv förening
laget måste ha laglicens
alla spelare måste vara skrivna i den förening som de deltar för (detta kan medföra att vissa
spelare måste göra en övergång gällande beachhandboll för att kunna representera laget)
Observera att SM i beachhandboll spelas i enlighet med det internationella regelverket

Tävlingsregler(utdrag)
•
•
•
•

Max 12 spelare per lag.
2 olika tröjfärger
Speltid: 2 x 10 minuter (+ eventuell Shoot Out).
Svenska Handbollförbundet står för matchbollar till alla matcher. Lagen får ha med sig egna
uppvärmningsbollar

Röda kort
Två direktröda kort innebär att spelaren är avstängd nästkommande match. Inför slutspel nollställs
de röda korten. Två stycken utvisningar är inte att likställa med direktrött kort.
Bollstorlekar
Storlek 1 – Damsenior
Storlek 2 – Herrsenior
Spelprogram
Spelprogrammet kommer att publiceras på Svenska Handbollförbundets webbplats,
www.svenskhandboll.se den 20 juni.

Anmälan
Anmälan till beach-SM 2022 görs genom registrering av lag i handbollens tävlingsadministrativa
system TA. Systemet öppnar den 2 mars för anmälningar. Anmälan via TA är bindande.
Föreningens TA-administratör ska logga in via http://ta.svenskhandboll.se och registrera lagen.
Nedan följer en liten lathund hur lagen ska kodas vid TA-anmälan.
Observera att kontaktperson till laget måste anges för att en anmälan ska kunna sparas.
Lathund till anmälan
Serienivå Säsong

Distrikt

Liga

Klass

Publikt namn

Lagnamn

Damer

2022/2023 SHF

Beach-SM

Damer

Föreningens
namn *

Publikt + Klass

Herrar

2022/2023 SHF

Beach-SM

Herrar

Föreningens
namn *

Publikt + Klass

** Inga artistnamn är tillåtna; lagen ska döpas som föreningen heter. Etablerade förkortningar är
tillåtna, exempelvis får handbollsklubb förkortas till HK. Det är tillåtet att lägga till föreningens
ortsnamn och då är det även tillåtet att vid behov förkorta föreningens namn (exempel Lindeskolans
IF får döpas som LIF Lindesberg). Generellt gäller att föreningens namn alltid ska stå först, men
vissa undantag kan göras. Om ni är osäkra på vad som gäller för ert lag, vänligen kontakta Niklas
Axvallen på niklas.axvallen@handboll.rf.se.
Sista anmälningsdag
Sista anmälningsdag till SM i beachhandboll 2022 är den 15:e maj. Anmälan är bindande.
Anmälningsavgiften är 2500:- kronor per lag och faktureras respektive förening. Om urdragning sker
innan den 15 juni är anmälningsavgiften förverkad. Vid urdragning efter den 15 juni tas en
garantiavgift ut om 2500:- kronor. I anmälningsavgiften ingår deltagande samt kostnad för
domare/funktionärer. Om arrangören tvingas ställa in SM i beachhandboll återbetalas hela
anmälningsavgiften till respektive förening.
Antalet platser är begränsade. Om deltagarantal i förhållande till tillgängliga platser överskrids
prioriteras lag som fullföljt sina åtaganden kring anmälningsavgiften och därefter rangordnas lagen
efter datum på fullgjord anmälan i TA systemet.
För mer information kontakta:
Tony Carlsson, Svenska Handbollförbundet
E-post: tony.carlsson@handboll.rf.se
Telefon: 070-750 31 71

