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Fire spørgsmål og svar
Nye retningslinjer
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Nye retningslinjer
➢ Husk sidste års nye retningslinjer i forhold til kampens
sidste 30 sekunder – bolden ud af spil – jf. regel 8:10c
➢ Ikke at respektere afstanden fører til en diskvalifikation,
hvis et kast inden for de sidste 30 sekunder ikke kan
udføres
➢ Reglen gælder inden for de sidste 30 sekunder af kampen
og samtidig med slutsignalet
➢ Hvis et kast er udført og bliver pareret af en spiller, der
ikke respekterer korrekt afstand og aktivt ødelægger
resultatet af kastet eller forstyrrer kasteren under
udførelse af kastet = straffekast og diskvalifikation
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Bolden i spil de sidste 30 sekunder
af kampen

8:10 d – bolden i spil de sidste 30 sekunder af kampen
Diskvalifikation plus straffekast, såfremt der begås en
forseelse mod holdet i boldbesiddelse og denne forseelse
også tidligere i kampen ville havde medført en
diskvalifikation. Det er helt afgørende, at en forseelse til to
min ikke ophøjes til til en diskvalifikation, blot fordi den sker
inden for kampens sidste 30 sekunder
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Nye retningslinjer
➢ Hvis en spiller er placeret mindre en 3 meter fra en kaster
under udførelsen af et kast, men ikke gør noget aktivt for
at forhindre kastets udførelse, er der ingen bestrafning.
Hvis spilleren, der står for tæt på kasteren, bruger sin
position til at parere skuddet eller opfange en aflevering,
skal der dømmes straffekast og diskvalifikation
➢ Der skelnes ikke mellem kast med eller uden
igangsætningsfløjt
➢ Reglen gælder ikke frikast eller straffekast, der skal
udføres efter tid jf. regel 2:6
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Nye retningslinjer
➢ I disse tilfælde gælder de almindelige regler for kastenes
udførelse – nyt kast og bestrafning af den eller de
skyldige spiller
➢ Såfremt en målmand fra det forsvarende hold bliver
skadet i tilknytning til udførelsen af et kast efter tid – er
det tilladt at udskifte målmanden – denne undtagelse
gælder ikke en forsvarsspiller

➢ Særregel 8:5 i forhold til målmanden, der forlader sit
målfelt for at opfange en aflevering til en modspiller. Her
er det målmanden, der har ansvaret for at sikre, at der
ikke opstår en situation, der er farlig for modstanderens
helbred
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Nye retningslinjer
➢ Målmanden diskvalificeres, hvis han opfanger bolden,
men hans bevægelse forårsager et sammenstød med
modspilleren – eller han hverken kan nå eller får kontrol
over bolden, men forårsager et sammenstød med
modspilleren
➢ Reglen anvendes, når målmanden kommer fra målfeltet
eller en position uden for målfeltet, som kan sidestilles
hermed og forårsager et frontalt sammenstød med en
modspiller. Den gælder ikke, når:
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Nye retningslinjer
➢ Målmanden løber i samme retning som modspilleren
F.eks. efter at være indtrådt på banen fra
udskiftningsområdet
➢ Angrebsspilleren løber efter bolden, og bolden befinder
sig mellem angriberen og målmanden

➢ I disse 2 tilfælde skal bestrafning af målmanden bero på
dommernes observationer af, hvad der faktuelt sker
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Nye retningslinjer
➢ Målmanden løber i samme retning som modspilleren – f.
eks. efter at være indtrådt på banen fra
udskiftningsområdet
➢ Angrebsspilleren løber efter bolden, og bolden befinder
sig mellem angriberen og målmanden
➢ I disse 2 tilfælde skal bestrafning af målmanden bero på
dommernes observationer af, hvad der faktuelt sker
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