Beskrivelse af en Beach Handball bane.
(uddrag fra de internationale spilleregler)

Figur 1: Beach Handball banen (Alle målangivelser er i cm)
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Regel 1
1:1

Beach Handball banen

Beach Handball banen (figur 1) består af et 27 m langt og 12 m bredt rektangel,
bestående af en spilleplads og to målfelter.
Overfladen af banen skal bestå af et lag sand, som har en tykkelse på mindst 40
cm.
Banens beskaffenhed må ikke ændres under en kamp på en sådan måde, at det
ene hold opnår en fordel herved.
Der bør være en sikkerhedszone med en bredde på omkring 3 m rundt om
banen.

1:2

Spillepladsen er 15 m lang og 12 m bred. Dens begrænsningslinier skal markeres
af et elastisk, farvet bånd eller reb med en bredde på op til 8 cm.

1:3

Alle linier på banen hører med til det felt, som de afgrænser.
Banens lange begrænsningslinier kaldes for sidelinier og de korte kaldes mellem
målstolperne for mållinier og på de udvendige sider af målet for baglinier.
Målrammen og målet

1:4

På midten af baglinierne er placeret en målramme. Den skal have en indvendig
lysning på 3 m i bredden og 2 m i højden (figur 2). Målrammerne skal være fast
forankret i sandet. Forankringen må ikke være til nogen fare for spillerne.
Målstolperne er øverst forbundet af en vandret overligger. Målstolpernes bagside
skal være på niveau med bagliniens bagkant. Målstolper og overligger skal have
et kvadratisk tværsnit med en sidekant på 8 cm. På de tre fra banen synlige sider
skal målrammen være forsynet med farvebånd i to kontrastfarver, som samtidig
også skal være i klar kontrast med baggrunden.
Målene skal forsynes med et net, som skal fastgøres på en sådan måde, at en
bold, som er kastet ind i målet, normalt forbliver derinde.
Målfeltet

1:5

Foran hvert mål er der et målfelt (regel 6 - se figur 1).
Målfeltet begrænses af en målfeltlinie, der er frembragt som følger: Et bånd eller
reb er fastgjort parallelt til baglinien (og mållinien) i en afstand på 6 m fra denne.
Målfeltlinien er samtidig straffekastlinie (14:5, 14:6).
Dommerbordet

1:6

Dommerbordet skal have plads til tre-fire personer og er placeret på midten af
den ene sidelinie og mindst 3 m uden for denne.
Dommerbordet skal være placeret på en sådan måde, at tidtageren og
sekretæren har fuldt overblik over udskiftningsområderne.

Udskiftningsområderne

1:7

Udskiftningsområdet for markspillerne er 15 m langt og omkring 3 m bredt.
Udskiftningsområderne er placeret på hver side af spillepladsen uden for
sidelinierne.

1:8

a)

Målvogterne skal forlade banen over sidelinien til eget holds
udskiftningsområde eller over sidelinien fra eget holds målfelt på den side,
hvor eget holds udskiftningsområde befinder sig (4:13, 5:12 – se figur 1).

b)

Målvogterne skal indtræde på banen over sidelinien til eget holds målfelt fra
den side, hvor eget holds udskiftningsområde befinder sig (4:13, 5:12 – se
figur 1).

Figur 2: Målet
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Retning mod spillepladsen
Forankringen kan foregå ved at benytte nedgravede, koniske betonklodser med
kvadratisk tværsnit, de samme som benyttes til solparasoller. Skal det være fornemt,
kan der sættes et lille stykke cykelslange uden på de cylindriske rør på målstopernes
underside.
Alle målsætninger er i cm
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