
 

 

Tävlingsinformation och regler för MALMÖSPELEN år 2018 

Arrangör                             

Malmöspelen – handball in the park arrangeras av HK Malmö 

Tävlingsledning                 

Mikael Johansson, Robert Spoljar, Hanna Jakobsson 

Tävlingsregler i enlighet med SHF                           

Malmöspelen spelas i enlighet med Svenska Handbollförbundets tävlingsregler och 

bestämmelser. 

Åldersindelning och spelform                                             
F+P Födda 2001 - 02                        

F+P Födda 2003                       

F+P Födda 2004                       

F+P Födda 2005                        

F+P Födda 2006                       

F+P Födda 2007                      

F+P Födda 2008                        

F+P Födda 2009                        

F+P Födda 2010 

Pojkar och flickor födda år 2001 – 2007                  

Lagen lottas i grupper om 4 – 6 lag i respektive åldersgrupp. De två bästa lagen i varje grupp 

spelar ett A-slutspel och övriga lag spelar ett B-slutspel. Gruppspel genomförs på lördag och 

slutspel på söndag. Samtliga lag är garanterade minst 4 matcher. 

2x15 minuters speltid 

Placering i gruppen avgörs genom: 

 Poäng 

 Målskillnad 

 Flest gjorda mål 

 Inbördes möte 

 Lottning 

Pojkar och flickor födda år 2008 – 2010                 

Dessa åldersgrupper spelar endast en dag utan tabeller och matchresultat och här finns 

heller inga slutspelsmatcher med utslagning. 



P+F 2008 spelar endast lördag                   

2x12 minuters speltid 

P+F 2010 spelar endast lördag                      

P+F 2009 spelar endast söndag                    

2x10 minuters speltid 

Matchbollar                             

P 01 - 02 Storlek 2 54 - 56 cm 325 – 375 gram                       

F 01 - 02 Storlek 1 50 - 52 cm 290 – 330 gram                        

P 03 Storlek 1 50 - 52 cm 290 – 330 gram                                               

F 03 Storlek 0 46 - 50 cm 250 – 300 gram                       

P 04 Storlek 1 50 - 52 cm 290 – 330 gram                       

F 04 Storlek 0 46 - 50 cm 250 – 300 gram                       

P 05 Storlek 0 46 - 50 cm 250 – 300 gram                       

F 05 Storlek 0 46 - 50 cm 250 – 300 gram                       

P 06 Storlek 0 46 - 50 cm 250 – 300 gram                        

F 06 Storlek 0 46 - 50 cm 250 – 300 gram                       

P 07  Storlek 0 46 - 50 cm 250 – 300 gram                       

F 07  Storlek 0 46 - 50 cm 250 – 300 gram                       

P 08 och F 08 Gummiboll 42 - 45 cm 150 – 200 gram                        

P 09 och F 09 Gummiboll 42 - 45 cm 150 – 200 gram                       

P 10 och F 10 Gummiboll 42 - 45 cm 150 – 200 gram 

Match som är genomförd med annan bollstorlek än ovan angiven räknas som godkänd 

matchboll och kan ej användas för inlämnande av eventuell protest. 

Laguppställning                     

Laguppställningen ska registreras i anmälningssystemet senast 1 timme innan laget spelar 

sin första match. 

Spelplaner och skor             

Tävlingen avgörs på gräs i natursköna Bulltofta Friluftsområde. Vi tillåter spel med 

fotbollsskor som ej har skruvdobb. 

Inför match                               

Hemmalaget tillhandahåller boll. Hemmalaget börjar med boll i första halvlek. Lagen ska vara 

på plats och färdiga för spel minst 5 minuter före utsatt matchtid. Bortalaget ansvarar för 

resultattavla. 

Byte av matchtröjor                       

Vid lika tröjfärg byter bortalaget tröjor. Tävlingsarrangören tillhandahåller västar att 

användas vid behov. 

Utvisning och blått kort                          

2 minuters utvisning tillämpas i samtliga åldersgrupper. Vid blått kort avgör tävlingsjuryn 

påföljd och eventuell avstängning i kommande matcher.  



Time-out                                              

Lag time-out finns ej under matcherna. Time-out vid straffkast finns ej under matcherna. 

Vid oavgjort i A- och B-slutspel                  

Malmöspelen tillämpar Shoot-out, för regler och upplägg se länk nedan.  

http://www.svenskhandboll.se/ImageVaultFiles/id_298/cf_31/Regelboken_2010_Shout_Out.PDF         

Walk-over                        

WO utdöms om lag ej kommit till spel efter utsatt tid. Resultat för matchen blir 10 - 0. Lag 

som lämnar WO vid mer än ett tillfälle utesluts automatiskt ur turneringen och får betala en 

avgift á 1500 SEK. 

Spelare 

 Spelare kan delta i maximalt två olika åldersklasser, dock endast i ett lag per åldersklass 

 Spelare ska kunna visa upp giltig fotolegitimation. Om lag använt en för gammal spelare 

utesluts det laget från turneringen 

Lag 

 Ett lag kan maximalt använda 17 spelare och fyra ledare under en match. För pojkar och 

flickor födda 2008 - 2010 gäller maximalt 12 spelare och fyra ledare. 

 Lag som inte fullföljer turneringen ska betala en avgift á 1500 SEK. 

 

Särskilda regler 

 Sänkt målribba gäller för klasserna födda år 2006 och 2007  

 Det är ej tillåtet med punktmarkering, gäller samtliga åldersklasser och SHF:s regler gäller 

även om utländska lag deltar 

 Klister och vax får användas för spelare födda år 2001 - 2002 

Priser                               

Prisutdelning sker efter respektive åldersklass final på söndagen (gäller åldersklasserna 2001 

- 2007). Segrare i A-slutspel samt 2:an i A-slutspel erhåller lagpris och individuella priser. 

Segrare i B-slutspel erhåller lagpris. Minihandboll (födda år 2008 – 2010) här erhåller alla 

individuella priser. 

Dispens                     

Giltig dispens från respektive förbund skickas till info@malmospelen.se senast 1 vecka innan 

turneringen startar. En kopia på dispensen ska medtagas för att kunna visas upp under 

pågående turneringsspel. 

Domare                 

Domare tillsätts av arrangören.  

Tävlingsjury och protester            

Eventuella protester ska skriftligen lämnas in till tävlingsexpeditionen senast 15 minuter 

http://www.svenskhandboll.se/ImageVaultFiles/id_298/cf_31/Regelboken_2010_Shout_Out.PDF
mailto:info@malmospelen.se


efter aktuell match. Samtidigt betalas en avgift á 400 SEK. För att protesten ska behandlas av 

tävlingsjuryn. Avgiften återfås om protesten går igenom. 

Resultatservice              

Resultat redovisas på www.malmospelen.se och i cup-appen. Resultat kommer även att 

anslås vid Malmöspelens infocenter i området. 

Force majeure                                              

Vid otjänlig väderlek eller andra yttre förhållanden som arrangören inte kan påverka, äger 

arrangören rätt att ändra i spelprogram och i gällande tävlingsbestämmelser.  

http://www.malmospelen.se/

