Team Time-Out
I forbindelse med afviklingen af Beach Handball Touren 2018, samt implementeringen af
beachreglerne fra 2010, med senere ændringer, er der opstået en problemstilling omkring
holdets muligheder for at anvende Team Time-Out.

Regel 2.17 beskriver, hvem der kan anmode om Team Time-out og hvordan
anmodningen udføres:

Hvert hold har ret til at anmode om én team time-out af et minuts varighed i hver af den
ordinære spilletids halvlege.

En holdofficial fra det hold, som ønsker at anmode om en Team Time-Out, skal gøre det
ved tydeligt at vise et ”grønt kort”.
Det gøres ved at gå til midten af sidelinien og hæve det ”grønne kort” op på tydelig vis, så
det umiddelbart er synligt for tidtageren.

Regel 4 definerer spillernes og den holdansvarliges (official A) rettigheder, og
forpligtigelser:
En spiller eller holdofficial er berettiget til at deltage, hvis han er tilstede ved kampens
begyndelse, og er påført kamprapporten. Spillere og/eller holdofficials, som ankommer
efter kampens begyndelse, kan opnå deres deltagelsesberettigelse af dommerbordet og
skal indskrives i kamprapporten.
En spiller, der er berettiget til deltagelse, kan principielt indtræde på banen når som helst
over holdets egen udskiftningslinie.
Det er den ”ansvarlige holdofficials” (official A) ansvar, at kun deltageberettigede spillere
indtræder på spillepladsen.
Overtrædelse af dette straffes som usportslig optræden af den ”ansvarlige holdofficial”
(official A).
Holdofficials kan ikke erstattes under kampens forløb, og en af dem skal angives som den
”holdansvarlige”.
Det er kun tilladt for den ”holdansvarlige”, at henvende sig til dommerbordet og eventuelt
til dommerne.

En holdofficial har almindeligvis ikke lov til at indtræde på banen under kampen. En
overtrædelse af denne regel skal straffes som usportslig optræden.

Konklusion
Der skal være en ansvarlig holdofficial, som ikke samtidig må være spiller i samme kamp.
Dette har givet flere hold udfordringer, da holdene ikke har været opmærksom på det
faktum, og derfor har anført en spiller som holdansvarlig samtidig med, at samme spiller
har deltaget i spillet på banen.

For at tilgodese en fair afvikling af Beach Handball Touren, har Beach Handball udvalget
truffet følgende beslutning:
Hvis et hold har en ”Holdansvarlig”, som også er anført som spiller, skal holdet ved
anmeldelse på stævnekontoret anføre, hvem der er ”Holdansvarlig” på holdkortet.
Samtidig skal den ”Holdansvarlige” (spilleren) anføres på kamprapporten med A.
For at kunne opfylde forpligtigelserne som ”Holdansvarlig official”, skal denne spiller
kunne skelnes fra de øvrige spillere under kampen.Dette kan eksempelvis være med et
tydeligt A anført på spilletøjet, på armen eller ved anvendelse af anførerarmbind. Det er så
kun denne person, som kan anmode om Team Time-Out, og anmodningen kan kun
fremsættes, når denne person befinder sig i udskiftningsområdet og anmodningen
fremsættes som anført ovenfor.
Såfremt en anden end den ”holdansvarlige” fremsætter anmodningen om Team Time-Out,
skal denne afvises og spillet fortsætte.
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På vegne af Beachudvalget d. 01.06.2017

Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund

Christian Knutzon Køhler
Projektleder

