Regelavsteg på Blå nivå
Förenklade spelregler i Blå serie 1:
-

En spelare som markerats som målvakt, får i samma match delta som utespelare med
klubba.

-

Västar får användas om bortalaget har samma färg på sina matchtröjor som hemmalaget och
inte har med sig något reservställ.

-

En generell könsdispens som innebär att flickor får delta i pojkarnas serie, gäller för alla
serier på Blå nivå.

-

För följande förseelser ska ej matchstraff, eller utvisning, dömas:
613:1 När en utespelare använder en icke godkänd klubba, en klubba med blad och skaft från
olika fabrikat eller blad med för mycket hook. När en målvakt använder ett felaktigt
ansiktsskydd.
Dock ska felet påtalas för ledare för att undvika liknade i framtiden.
613:2 När en spelare eller ledare som inte är noterad i matchprotokollet deltar i matchen
Spelaren eller ledaren skrivs upp på laguppställningen och får fortsätta matchen.

Förenklade spelregler i Blå serie 2 och 3:
-

I Blå Serie 3 ska mindre målburar (120x90) användas.

-

Alla utvisning är personliga och spelet fortsätter 5 mot 5. Den utvisade spelaren sitter av sitt
straff vid det egna lagets avbytarbänk.

-

För följande förseelser ska ej matchstraff, eller utvisning, dömas:
613:1 När en utespelare använder en icke godkänd klubba, en klubba med blad och skaft från
olika fabrikat eller blad med för mycket hook. När en målvakt använder ett felaktigt
ansiktsskydd.
Dock ska felet påtalas för ledare för att undvika liknade i framtiden.
613:2 När en spelare eller ledare som inte är noterad i matchprotokollet deltar i matchen
Spelaren eller ledaren skrivs upp på laguppställningen och får fortsätta matchen.

-

Västar får användas om bortalaget har samma färg på sina matchtröjor som hemmalaget och
inte har med sig något reservställ.

Regelavsteg på grön nivå
Förenklade spelregler på Grön nivå
-

Poolspelen på Grön nivå spelas på liten spelplan med tre utespelare och med mellanstora
mål (120x90 cm).

-

Spelarbyten görs genom avblåsning i 1,5 minuters intervaller. Spelet återupptas med tekning
på mittplan.

-

Om ett lag leder med 5 mål eller mer så får det andra laget sätta in en fjärde utespelare på
planen. När ledningen är mindre än 5 mål så ska den fjärde extra spelaren tas bort och
matchen ska återigen spelas tre mot tre.

-

Straffslag utdöms ej på Grön nivå.

-

Utvisningar (2 min) ska endast dömas för följande förseelser:
När en spelare protesterar mot domslut eller uppför sig osportsligt.
När en spelare gör sig skyldigt till farligt spel.
När en spelare kastar klubban eller annan utrustning.
Utvisning blir dock personlig och spelet fortsätter 3 mot 3. Utvisningen sitts av vid det egna
lagets avbytarbänk.

-

Utvisad spelare deltar inte i spelet under de påföljande två minuterna.
Om en spelare eller ledare uppträder verbalt på ett störande och nedlåtande sätt mot
motspelare eller funktionär ska detta påtalas av domaren. Det åligger både domaren och
medverkande lag att se till så att matcherna spelas med bra attityder och sunda värderingar.

-

För följande förseelser ska ej matchstraff, eller utvisning, dömas:
613:1 När en utespelare använder en icke godkänd klubba, en klubba med blad och skaft från
olika fabrikat eller blad med för mycket hook. När en målvakt använder ett felaktigt
ansiktsskydd.
Dock ska felet påtalas för ledare för att undvika liknade i framtiden.
613:2 När en spelare eller ledare som inte är noterad i matchprotokollet deltar i matchen
Spelaren eller ledaren skrivs upp på laguppställningen och får fortsätta matchen.

-

Västar får användas om bortalaget har samma färg på sina matchtröjor som hemmalaget och
inte har med sig något reservställ.

-

Om ett frislag utförs med ett felaktigt tillslag så ska frislaget få göras om.

-

En spelare som markerats som målvakt, får i samma match delta som utespelare med
klubba.
En generell könsdispens som innebär att att flickor får delta i pojkarnas serie, gäller för alla
serier på Blå nivå.

-

