MANDSOPDÆKNING – BØRNE- OG UNGDOMSRÆKKER

SÆRREGEL 1

LOVTEKST
S1:1 Det er ikke tilladt at anvende
mandsopdækning

NOTATER

FORTOLKNING
Ulovlig mandsopdækning vil sige vedvarende at indtage
en position i forhold til en modspiller, så dennes
handlefrihed i det opbyggende spil hindres – dvs. at sætte
en modspiller ud af spil med det ene formål at isolere /
passivisere denne.
En mandsopdækning / upassende skygning af en spiller
kan foregå både foran, ved siden af og bag en spiller – og
er en strafbar handling.
Hvis der er tale om en strafbar, vedvarende
mandsopdækning, må følgende være opfyldt:
a) afstanden mellem forsvarsspiller og angrebsspiller
vedvarende er ind til 3 m. med visuel kontakt
b) forseelsen finder som udgangspunkt sted, mens
angriberen befinder sig i området mellem midterlinjen
og udskiftningsområdets afgrænsningslinje
(4,5 m fra midten).

S1:2 Der skal idømmes en udvisning
(af 2 minutters varighed) til holdofficial ”A”,
hvis en forsvarsspiller udfører en ulovlig
mandsopdækning

S1:3 Et frikast med fløjt for genstart skal
foretages fra midten af spillepladsen

Analog øvrige IHF-fortolkninger flyttes ansvar for visse
fejltyper fra spiller til official ”A”.
Udvisningen indgår i den progressive bestrafning, hvor de
personlige straffe til officials er: advarsel, udvisning og
diskvalifikation

Der er ikke tale om mandsopdækning,
når et forsvar praktiserer opdækning
med udgangspunkt i følgende
forsvarsformationer:
6-0; 5-1; 3-2; 3-3 eller 3-2-1
Helbanepres er tilladt i hele kampen
– altså også i kampens afgørende
slutfase
Bemærk, at en mandopdækning som
”udgangspunkt” finder sted som
angivet, men også i særlige tilfælde kan
forekomme i området mellem
midterlinjen og frikastlinjen – fx hvis en
forsvarsspiller åbenlyst kun har til
hensigt vedvarende at hindre en
angriber i at blive spilbar.
Husk!.
Et hold, hvor official ”A” får en 2
minutters udvisning for
mandsopdækning, kan stadig idømmes
en advarsel og/eller diskvalifikationer til
de øvrige officials. Holdofficial ”A”
kan også diskvalificeres.
Bemærk, at der er tale om personlige
straffe – se også Spilleregel 16

Spilleregel 13:7 omhandlende placering ved frikast er
gældende. Husk tolerancekeglen, så frikastet kan udføres
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FEJLAGTIG UDSKIFTNING – BØRNE- OG UNGDOMSRÆKKER

SÆRREGEL 2

LOVTEKST
S2:1 Det er kun tilladt at foretage udskiftning,
mens holdet er i boldbesiddelse
(dvs. Spilleregel 4:4 sættes ud af drift)

NOTATER

FORTOLKNING
Principielt kan et hold kun foretage udskiftning, når holdet
er i boldbesiddelse.
Bemærk, at regel 4:1; 4:2 og 4:3 ikke er ændret.

Hvis en spiller løber ud i udskiftningsområdet – og samme
spiller igen træder ind på banen, er der tale om en
strafbarhandling, som skal udløse en udvisning af
spilleren.
Som regel er der tale om en reel udskiftning, hvor den
S2:3 Det er under særlige vilkår muligt at
”nye” indtrædende spiller idømmes en udvisning af 2
foretage udskiftning – også hvis holdet ikke minutters varighed.
er i boldbesiddelse:
Bemærk! Taktiske finurligheder med omgåelse af regel 2:2
a) Under Time-Out i forbindelse med
bør udover en udvisning af spilleren følges om af en
en skadet spiller
personlig straf til holdofficial ”A” for en ”særlig upassende
usportslig adfærd” (diskvalifikation).
b) Under Team-Time-Out
(Ungdomsliga)
Hvis dommerne vælger at fløjte Time-Out pga. en skadet
spiller, vil denne til enhver tid kunne udskiftes (”sund
fornuft”). Bemærk dog, at muligheden ikke gælder øvrige
Time-Outs som anført i Spillereglernes fortolkning 2.
S2:2 Der skal idømmes en udvisning
(af 2 minutters varighed) ved en fejlagtig
udskiftning ved returløb

S2:4 Målmanden kan frit udskiftes under hele
kampen

Det er – jf. Spilleregel 18 – tidtageren
og sekretæren, der i fællesskab har til
opgave at sikre, at spillerne kommer
korrekt ind og ud af spillepladsen i
forbindelse med en udskiftning.
Tidtageren skal fløjte, såfremt dette
ikke sker i overensstemmelse med
spillereglerne.
Tidtageren skal samtidig standse
spilletiden, hvorefter dommerne går til
tidtagerbordet for at få at vide, hvad der
er sket.
Hensigten med regel S2 er, at der kun
foretages udskiftning, mens holdet er i
boldbesiddelse. Det betyder, at der ikke
kan foretages udskiftning af det
forsvarende hold ved Time-Outs i
forbindelse med
a) gulvet må aftørres
b) synlig forhaling af
spilletiden
c) diskvalifikationer af spillere/
officials

Der henvises til Spilleregel 5
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MÅLMANDEN – U 10
LOVTEKST
S3:1 Det er ikke tilladt for målmanden at
overskride midterlinjen

SÆRREGEL 3
FORTOLKNING
Målmanden er på sin egen banehalvdel, så længe han
mindst har den ene fod på midterlinjen og den anden fod
enten på eller bag denne linje.

NOTATER
Målmanden kan frit forlade sit målfelt
uden bold og deltage i spillet på egen
banehalvdel (Spillereglerne 5:3-5:4)

S3:2 Der skal fløjtes frikast, såfremt målmanden
overskrider midterlinjen
Kasterens medspillere kan frit placere

S3:3 Frikastet med fløjt for genstart skal
foretages fra midten af spillepladsen

Spilleregel 13:7 omhandlende placering ved frikast er
sig på begge banehalvdele i
gældende. Husk tolerancekeglen, så frikastet kan udføres overensstemmelse med Spilleregel
15:3.
med en sidelæns tolerance på ind til 1,5 m

Modspillere skal respektere Spilleregel
15:4

S3:4 Ved gentagne overtrædelse af særregel
S3:1, skal dommerne idømme Holdofficial
”A” en advarsel

Såfremt målmanden gentagne gange forsér sig mod S3:1
– og ulovligt bevæger sig over på modspillernes
banehalvdel, skal dommerne betragte det for ”usportslig
optræden” – og holdofficial ”A” skal have en advarsel
(spilleregel 8 og 16)
Analog øvrige IHF-fortolkninger flyttes ansvar for visse
fejltyper fra spiller til official ”A”.
Udvisningen indgår i den progressive bestrafning, hvor de
personlige straffe til officials er: advarsel, udvisning og
diskvalifikation
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