Regeltolkningar 2007
1. Ett frislag/inslag anses utfört när bollen efter tillslag befinner sig i rörelse
2. Efter utvisning, flyttade frislag/inslag och timeout-signal ska spelet återupptas med en klarsignal.
3. En spelare kan maximalt ådra sig 2 matchstraff under förutsättning att ett av matchstraffen utdöms för att
spelaren inte finns upptagen i matchprotokollet
4. Om ett lag avsiktligt spelar med för många spelare på banan ska den spelare som kom in på plan utvisas på
matchstraff 2.
5. När en spelare spelar med en trasig klubba som innebär skaderisk ska spelaren bestraffas med matchstraff 2
utan föregående tillsägelse av domarna (615,6)
6. Mätning av hook ska endast göras på klubbor som domarna bedömer tillhör någon av spelarna. Mätning utförs
inte på klubbor som befinner sig i byteszonen och inte bedöms tillhöra någon av spelarna, dessa klubbor ska
avlägsnas från byteszonen
7. Matchstraff 1 för icke godkänd ansiktsmask/klubba ska dömas när en spelare trots uppmaning från domarna
fortsätter spela med utrustning som saknar godkännandemärke
8. Om bollen ligger på nätet uppe på målburen och inte tas av målvakten ska spelet blåsas av och återupptas med
en tekning. Att slå på nätet med klubban för att få bort bollen anses som en onaturlig spelsituation.
9. Om bollen bakifrån passerar mållinjen under ribbans tänkta position ska spelet blåsas av och återupptas med
en tekning
10. Utvisning för felaktigt avstånd kan dömas innan bollen är slagen 605,12, 506,3
11. Avvaktande utvisning kan endast dömas under pågående spel. (straffslag undantaget)
12. Om anfallande lag under ett straffslag gör sig skyldig till en utvisningsbelagd förseelse ska straffslaget avbrytas,
utvisningen verkställas och spelet ska återupptas med en tekning.
13. Om en spelare inte intar rätt position vid tekning ska denna bytas ut mot en annan spelare i samma lag som
befinner sig på planen. Intar inte heller denna spelare rätt position ska frislag blåsas till ej felande laget. Domaren kan byta ut 1 spelare från vardera laget per tekningstillfälle. Felaktigt utförd tekning ska alltid leda till
frislag.
Regelförtydligande 2007
1. Om U2+5 och U5 döms samtidigt och båda utvisningarna inte kan mätas samtidigt ska kortare straff mätas
först, alltså U2+5 före U5
2. Om en utvisad spelare under mätning av ett personligt straff ådrar sig ett lagstraff och detta inte kan mätas ska
spelarens personliga straff fortsätta att mätas till dess att hans/hennes lagstraff kan börja mätas. (608.1 och
602.4)
3. Om domarna bedömer att en spelare efter en förseelse avsiktligt fördröjer spelet för att förhindra att en
målsituation uppstår (ex. slå iväg bollen för att hinna få in målvakten vid 5 mot 6-spel) ska straffslag dömas.
4. Om en avvaktande utvisning verkställs av ytterligare en utvisning på en annan spelare och båda utvisningarna
inte kan mätas samtidigt gäller följande: Kortare straff mäts före längre, lika straff så avgör lagkapten i vilken
ordning straffen ska mätas. 602,2
5. U2 10,00 (H7), U2 11,00(H9), mål efter 12,00. Båda spelarna kommer in
6. Avvaktande utvisning kan tillämpas även under straffslag
7. Om en ledare som ådragit sig 2+10 och visats upp på läktaren därifrån fortsätter att coacha sitt lag ska domarna agera enligt följande: 1/ Muntlig tillsägelse, 2/ Anmälan till bestraffning. OBS! Laget kan aldrig bli straffat för
ytterligare förseelser som ledaren gör när han/hon sitter på läktaren.
8. Om en spelare spelar bollen med en motståndares klubba ska detta bedömas som en onaturlig spelsituation.
Om bollen spelas i mål ska målet underkänns och spelet återupptas med en tekning.
9. Om en spelare i det försvarande laget i syfte att åstadkomma ett spelavbrott flyttar egen målbur utan att
avbryta eller förhindra en målsituation ska detta leda till 2+10 min (610,1), dock ska inget straffslag dömas.
(510,1)
10. Om en spelare som ej är upptagen i matchprotokollet är inblandad i mål ska spelarens nummer noteras som
målgörare/assist på protokollets framsida. På baksidan där matchstraffet beskrivs noteras spelarens namn och
personnummer.
11. Domaren kan döma tekning om han bedömer det som om han påverkat spelet alltför mycket genom att träffas
av bollen eller att vara i vägen för spelet eller dyl. (se regel: 503:6)
12. Lagen kan göra kompletteringar i matchprotokollet fram till matchstart.
13. Mål under avvaktande straffslag med utvisningspåföljd eller straffslag med utvisningspåföljd leder till att
utvisningen som orsakade straffslaget inte verkställs. Inga andra utvisningar påverkas.
14. Vid mål gjorda under straffslag utan utvisningspåföljd påverkas inga utvisningar.
15. Mål gjorda under avvaktande straffslag utan utvisningspåföljd leder till att 2:or som börjat mätas avbryts
16. Om en U5:a orsakar ett avvaktande straffslag eller ett straffslag påverkas ingen utvisning vid mål
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