Regel 16
Bestraffningar
Varning
16:1 En varning är den lämpliga bestraffningen;
a) för ojustheter som ska bestraffas progressivt (8:3; jämför även 16:3 b och
16:6d);
b) för osportsligt uppträdande som ska bestraffas progressivt (8:7);

IHF:s kommentar:
En spelare bör inte ges mer än en varning och spelarna i ett lag inte mer än tre varningar
totalt; därefter ska bestraffningarna vara minst utvisning. En spelare som redan haft en
utvisning bör följaktligen inte ges en varning. Inte mer än en varning totalt bör ges till ledarna
i ett lag.
16:2 Domaren ska visa varningen för den skyldige spelaren eller ledaren och för
tidtagaren genom att hålla upp ett gult kort (domartecken 13 )

Utvisning

16:3 En utvisning (2 minuter) är den tillämpliga bestraffningen:
a) för ett felaktigt byte om en ytterligare spelare beträder spelplanen eller om
en spelare ingriper i spelet från avbytarområdet (4:5-6); observera även regel
8:10b (II);
b) för regelbrott sådana som de under 8:3, om spelaren och/eller dennes lag
redan har erhållit det maximala antalet varningar (se 16:1 Kommentarer);
c) för ojustheter sådana som de under regel 8:4;
d) för osportsligt uppträdande av en spelare i enlighet med regel 8:7, om spelaren
och/eller dennes lag redan har erhållit det maximala antalet varningar;
e) för osportsligt uppträdande av en ledare enligt regel 8:7 om en av ledarna i
laget redan har erhållit en varning;
f) för osportsligt uppträdande av en spelare eller ledare enligt regel 8:8; se även
regel 4:6;
g) som en konsekvens av en diskvalificering av en spelare eller ledare (16:8, andra
stycket; se även 16:11b);

h) för osportsligt uppträdande av en spelare innan spelet har återupptagits efter
att denne just har erhållit en utvisning (16:9a).

IHF:s kommentar:
Det är inte möjligt att ge ledarna i ett lag mer än en utvisning totalt. När en utvisning ges
till en ledare i enlighet med 16:3d-e är ledaren tillåten att stanna kvar i avbytarområdet och
fortsätta sitt arbete. Laget decimeras emellertid på spelplanen under två (2) minuter.
16:4 Efter att ha givit timeout ska domaren tydligt visa utvisningen för den skyldige
spelaren eller ledaren samt för tidtagaren genom det föreskrivna domartecknet,
det vill säga, uppsträckt arm med två utsträckta fingrar (domartecken 14).
16:5 En utvisning är alltid för två (2) minuters speltid; den tredje utvisningen för
samma spelare leder alltid till diskvalifikation (16:6d).
Den utvisade spelaren får inte delta i spelet under utvisningstiden och laget får
inte ersätta honom på spelplanen.
Utvisningstiden börjar när spelet återupptas med en signal.
Om en utvisning inte har gått till ända vid slutet av första halvlek, överförs den
till andra halvleken. Samma tillämpas från ordinarie speltid till förlängningen och
under förlängningen. En spelare, vars utvisning inte är avslutad
innan förlängningarna är slut och då matchen ska avgöras med straffkast, äger
inte rätt att delta i straffkasttävlingen. Detta enligt Regel 2:2 Kommentar.

Diskvalifikation
16:6 En diskvalifikation är den lämpliga bestraffningen:
a) för ojustheter enligt regel 8:5 och 8:6;
b) för grovt osportsligt uppträdande enligt regel 8:9 och extremt osportsligt
uppträdande enligt regel 8:10 av en spelare eller ledare på eller utanför
spelplanen;
c) för osportsligt uppträdande av någon av ledarna enligt regel 8:7 efter att de
kollektivt redan har erhållit såväl en varning som utvisning i enlighet med
regel 16:1b och 16:3e;
d) som en konsekvens av den tredje utvisningen för en och samma spelare
(16:5);
e) för tydligt eller upprepat osportsligt uppträdande under en avgörande
spelperiod som exempelvis straffkastavgörande och (2:2 kommentar
och 16:10).

16:7 Efter att ha givit timeout ska domarna klart visa diskvalifikationen för den
felande spelaren eller ledaren och till tidtagaren/sekreteraren genom att hålla
upp ett rött kort (domartecken nr 13, se också regel 16:8);
16:8 En spelares eller ledares diskvalifikation gäller alltid för resterande speltid.
Spelaren eller ledaren ska omedelbart lämna såväl spelplanen som
avbytarområdet. Efter att ha lämnat avbytarområdet är spelaren eller ledaren
inte tillåten att ha någon form av kontakt med laget.
Diskvalifikationen under speltiden av en spelare eller ledare, på eller utanför
spelplanen, medför alltid en utvisning för laget. Därmed menas att lagets antal
spelare på planen reduceras med en spelare (16:3f). Reduktionen på planen blir
emellertid fyra (4) minuter om en spelare har blivit diskvalificerad på grund av
händelser angivna i Regel 16:9 b-d.
En diskvalifikation reducerar antalet spelare eller ledare som är tillgängliga för
laget (undantag enligt regel 16:11b). Laget får emellertid öka antalet spelare på
planen igen när tiden för utvisningen löpt ut.
Som skrivits i regel 8:6 och 8:10a-b ska diskvalifikationer i enlighet med dessa
regler rapporteras skriftligt till ansvarigt förbund alternativt tävlingsledning för
vidare åtgärder. I sådana fall ska den ansvarige ledaren för laget samt delegaten
(se klarläggande 7) omedelbart informeras efter beslutet.
Vid detta tillfälle ska domaren även visa det blå kortet efter att det röda visats,
detta som en information.

Mer än en ojusthet vid samma tillfälle
16:9 Om en spelare eller ledare samtidigt eller i direkt följd gör sig skyldig till
mer än en förseelse innan matchen börjar igen och dessa förseelser för med
sig olika bestraffningar ska i princip endast det strängaste av dessa
bestraffningar utdelas.
Det finns emellertid följande speciella undantag, då i alla fallen laget ska spela
med reducerat antal spelare på planen i fyra (4) minuter:
a) om en spelare, som just har fått en utvisning, gör sig skyldig till osportsligt
uppträdande innan matchen börjat igen, ska spelaren få en ytterligare utvisning
(16:3g); om den tillkommande utvisningen är spelarens tredje utvisning, blir
spelaren diskvalificerad;
b) om en spelare, som just har fått en diskvalifikation (direkt eller på grund av
hans tredje utvisning), gör sig skyldig till osportsligt uppträdande innan
matchen börjat igen, ska laget få en ytterligare bestraffning så att reduktionen
ska vara i fyra (4) minuter (16:8, andra stycket)

c) om en spelare, som just har fått en utvisning, gör sig skyldig till grovt eller
extremt osportsligt uppträdande innan matchen har börjat igen, ska spelaren
dessutom diskvalificeras (16:6b); dessa bestraffningar leder sammanlagt till fyra
(4) minuters reduktion (16:8, andra stycket);
d) om en spelare, som just har fått en diskvalifikation (direkt eller på grund av
hans tredje utvisning) gör sig skyldig till grovt eller extremt osportsligt
uppträdande innan matchen börjar igen, ska laget få en ytterligare bestraffning
så att reduktionen ska vara i fyra (4) minuter (16:8, andra stycket).

Förseelser under speltiden
16:10 Bestraffningar för agerande under speltiden är fastställt i reglerna 16:1, 16:3
och 16:6.
I konceptet ”speltiden” ingår alla avbrott, timeouts, lag-timeout och
förlängningar. I alla former av avgöranden (t.ex. straffkast) är enbart regel
16:6 tillämplig.
På detta sätt kommer varje form av tydligt eller upprepat osportsligt
uppträdande att hindra det vidare deltagandet för berörd spelare (se regel
2:2 Kommentarer).

Förseelser utanför speltiden
16:11 Osportsligt uppträdande, grovt osportsligt uppträdande, extremt osportsligt
uppträdande eller varje form av hänsynslöst agerande (se regel 8:6-10) av en
spelare eller ledare, som äger rum i samband med att en match spelas men
utanför speltiden, ska bestraffas enligt följande:
Före matchen:
a) varning ska ges vid osportsligt uppträdande enligt regel 8:7-8;
b) diskvalifikation av den skyldige spelaren eller ledaren ska ges vid agerande som
bedöms falla under regel 8:6 och 8:10a men laget får börja med 14 spelare och
4 ledare. Regel 16:8 2:a stycket tillämpas bara vid förseelser under speltiden;
således innebär diskvalifikationen inte någon utvisning.
Sådana bestraffningar för förseelser före matchen kan genomföras när som
helst under matchen, när den skyldige personen upptäcks att delta i matchen,
eftersom detta faktum inte kan vara möjligt att förutse vid tidpunkten för
händelsen.
Efter matchen:
c) en skriftlig rapport.

