
REGLER OCH DIREKTIV: SKOLHANDBOLL, HÖGSTADIER 2017–18 
  
Allmänt 
Grundserien (1–2 omgångar) spelas i varje zon som enkel serie. Tidpunkten för turneringarna bestäms 
genom överenskommelse mellan de berörda skolorna (kontaktuppgift som bilaga). Arrangerande skola 
svarar för turneringsarrangemangen (sekreterare, tidtagare, hallreservering), kontakten med zonens övriga 
lag samt ev. kostnader frånsett domaravgifter, som förbundet sköter. De övriga lagen sköter sina resor till 
spelplatsen. 
 
Matcher 
Matchtid 2x15min (5 min paus). Ordningsföljden i zonen bestäms enligt: 
1.  Poäng 
2.  Inbördes match 
3.  Målskillnad 
4.  Mest gjorda mål 
5.  Lottdragning 
Om 3 lag spelat i kors och har samma poäng räknas målskillnaden för dessa lag inbördes. 
I finalturneringen bör alla matcher spelas till avgörande. Vid oavgjort i fulltid spelas förlängning 2x5min och 
vid behov slutligen strafftävling. Först tre kastares sammanlagda resultat, och om detta inte avgör, partävling 
till avgörande. Semifinalernas förlorare går till bronsmatch, segrarna till final. Semifinaler och bronsmatch 
spelas 2x15min, finalen 2x20min. 
 
Domare 
Förbundet ordnar domare till alla matcher och sköter deras utgifter direkt med dem. 
 
Spelboll:  Flickor högstadier storlek 1 
               Pojkar högstadier storlek 1 (samma som C-pojkar) 
 
Klister och punktbevakning 
I klassen HÖGSTADIER är punktbevakning inte tillåten, inte heller klister! 
 
Övriga regler 
I övrigt följs Handbollförbundets regler (Time Out dock högst 1/halvlek/lag). 
Åldersgränsen för grundskolan är 17 år (född 2000 ännu spelduglig). 
 
Observera att högst 2 spelare får delta från en ev. åk 10 i grundskolan. Om en skola saknar flicklag får högst 
2 flickor ingå i pojklaget under följande villkor: 
1. Tävlingsledningen bör kontaktas. 
2. Motståndarlagen bör ge sitt samtycke. 
3. Flickorna spelar på eget ansvar. 
 
Två skolor kan också bilda ett gemensamt lag.  Om man önskar använda en spelare från en annan skola bör 
man i förväg anhålla om tillstånd med en klar motivering. 
 
Det förutsätts att minst en fullvuxen ledare medföljer lagen! 
Om ett lag backar ut mindre än tre dygn före turneringen, utesluts skolan från tävlingen. 
 
Lycka till med matcherna! 
Jarl-Olof Floman, tävlingsledare, jo.floman@gmail.com, tel. 050-3045893 
Taneli Tiilikainen, Handbollförbundet, taneli.tiilikainen@finnhandball.net 040-3545 810 
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