REGELKOMMENTARER 2017-18
Med ”Elitserien” menas både damernas och herrarnas Elitserie.

1. Bestraffningar
Bestraffningskort:
Gult kort: Tillrättavisning (ingen poäng)
Rött kort: Varning (serverätt och poäng till motståndarna)
Gult och rött kort i samma hand: Utvisning för set (ingen poäng)
Rött och gult kort i varsin hand: Diskvalifikation (ingen poäng)
Domaren kan markera för ett lag att om de upprepar olämpligt uppträdande så kommer
detta att bestraffas. Detta görs genom att domaren ger tillrättavisning (gult kort) till den
spelare/ledare som ger upphov till att domaren vill göra markeringen. Alla bestraffningar
för olämpligt uppträdande i samma lag därefter i matchen ska vara minst varning (rött
kort).
Det är alltså bara en spelare/ledare i varje lag och match som kan få tillrättavisning (gult
kort).
En sådan markering med gult kort kan göras även om en annan enskild spelare/ledare
dessförinnan har blivit bestraffad.

2. Felaktig begäran
Exempel på felaktig begäran är:
 begäran om TO efter domarens signal för serve
 begäran om en tredje TO eller ett sjunde spelarbyte.
Om ett lag gör en felaktig begäran i matchen så ska laget meddelas detta. Lagets första
felaktiga begäran ska markeras i matchprotokollet/e-scoresheet.
Om laget gör ytterligare felaktig/a begäran/den ska laget bestraffas för fördröjning.
Om ett lags första felaktiga begäran inte påverkar eller fördröjer spelet ska den bara nekas
(men man ska alltså sätta kryss i rutan som är avsedd för detta om det nya
matchprotokollet används).

3. Scorer/sekreterare
Scorern/sekreteraren ska finnas på plats 60 min före matchstart i elitserien.
Om så inte är fallet så ska detta antecknas i matchprotokollet för uppföljning av
respektive tävlingsledning.
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4. Libero
Ett lag har rätt att bland sina 12 spelare ha upp till två (2) specialiserade försvarsspelare:
”liberor”.(Regel 19.1.1).
Om ett lag har fler än 12 spelare så måste laget ha två liberor.
Liberon ska ha siffra som övriga spelare (regel 19.2) och markeras i matchprotokollet
med ett ”L” efter siffran. I elitserien ska varje libero ha nummer. I övriga serier ska varje
libero ha nummer om laget har två liberor. Om laget har en libero så behöver denne inte
ha nummer.
En libero kan bli permanent försatt ur spel om han/hon skadas, blir sjuk, utvisad eller
diskvalificerad (Regel 19.4.1). En libero kan bli permanent försatt ur spel av vilken
anledning som helst av tränaren eller, om det inte finns någon tränare, av kapten på plan.






Om laget har två liberor och den ena blir permanent försatt ur spel så får man bara
fortsätta med den libero som är kvar. Om denne också blir permanent försatt ur
spel kan tränaren (eller kapten på plan om det inte finns någon tränare) utse en
annan spelare (förutom en spelare som är liberobytt) som då inte är på planen till
libero för resten av matchen. Liberon som ersatts på detta sätt får inte återkomma i
spelet under resten av matchen.
Om laget har en libero och denne blir permanent försatt ur spel kan tränaren (eller
kapten på plan om det inte finns någon tränare) utse en annan spelare (förutom en
spelare som är liberobytt) som då inte är på planen till libero för resten av
matchen. Liberon som ersatts på detta sätt får inte återkomma i spelet under resten
av matchen.
Skulle en nyutsedd libero också bli permanent försatt ur spel så är det tillåtet att
vid flera tillfällen utse ytterligare ny libero.

5. Startrotationsordning
Rotationslappar ska alltid lämnas inför varje set. (Det räcker inte att säga: ”-Vi kör
samma”, eller liknande.). De ska lämnas till andredomaren.
Före match ska rotationslappar lämnas
 senast 12 min före matchstart i elitserien.
 senast 3 min före matchstart i övriga serier.
Före andra och följande set ska rotationslappar lämnas omedelbart (=inom högst
en minut) efter föregående sets slut.
Om förlängd paus används ska rotationslappar för tredje set lämnas in senast två minuter
före tredje setets början.
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6. Bollrullare
Vid trebollssystem (som ska användas i Elitserien) krävs fem eller sex bollrullare.
Fembollssystem får användas
Bollrullare ska finnas på plats senast 30 min före matchstart.
Om så inte är fallet så ska detta antecknas i matchprotokollet för uppföljning av
respektive tävlingsledning.

7. Antal spelare i en match
I samtliga serier har ett lag rätt att ha upp till 14 spelare.
Om ett lag består av fler än 12 spelare, ska det finnas två liberor.

8. Fjärde/femte person på bänken
Under följande förutsättningar tillåts lagen i samtliga serier att ha en fjärde/femte person
på bänken:
- Den fjärde/femte personen ska skrivas in i matchprotokollet.
- Om det inte finns plats för fyra/fem personer i matchprotokollets spelarlista, så skrivs
dessa personer in i anmärkningsrutan.
Eventuell fjärde/femte person är bestraffningsbara precis som övriga lagmedlemmar.

9. Tränares placering
Tränaren får inte vara närmare sidlinjen än 1,75 m. De förlängda anfallslinjerna slutar på
detta avstånd.
I elitserien ska ”coach line” vara målad och rekommenderas i alla förbundsserier.

10. Friområde
I elitserien ska friområdet vara minst 3 m utanför sidolinjerna och minst 5 m bakom
baslinjerna.
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11. Spelares placering
Spelarna som inte spelar ska antingen sitta på bänken eller befinna sig i uppvärmningsområdet (Regel 4.2.1).
I elitserien ska uppvärmningsområdet vara placerat enligt figuren nedan.
Minst 5m
Planen

Friområde
Minst 3m

Uppvärmningsområde

12. Vid spelarbyten
Bytesspadar (1-20) ska användas i Elitserien. I övriga serier är spadar en
rekommendation.

13. Teknisk time-out
Teknisk time-out används inte i det svenska seriesystemet.

14. Sifferstorlek
Enligt Regel 4.3.3.2 ska siffrorna ska vara minst 15 cm höga på framsidan och
minst 20 cm höga på baksidan. Strecket som formar en siffra ska vara minst 2 cm brett.
Under 2017-18 finns möjlighet till dispens.
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