
Oscar Lefwerth  Domarkommittén

Nya tolkningar 2020



Tolkningar 2020

5-1 Spelare: Skada och assistans

Tolkning: Om en spelare blir skadad, tros vara skadad eller 

är i behov av hjälp och någon person som får sitta på 

bänken därför kommer in på planen anses den spelaren ha 

fått behandling eller hjälp oavsett om det ges behandling 

eller inte.



Tolkningar 2020

5-3 Spelare: Skada och assistans

A1 får hjälp av sin fysioterapeut som går in på spelplanen 

och sätter fast en tejpbit ordentligt. 

Tolkning: A1 har fått assistans och måste bytas ut.



Tolkningar 2020

5-4 Spelare: Skada och assistans

A1 får hjälp av sin lagdoktor som går in på spelplanen för 

att leta efter A1:s tappade kontaktlins.

Tolkning: A1 har fått assistans och måste bytas ut.



Tolkningar 2020

7-6 Coachernas skyldigheter och befogenheter

Både coach och assisterande coach i lag A  är 

diskvalificerade.

Tolkning: Om både coach och assisterande coach i ett lag 

är diskvalificerade ska lagets lagkaptenen agera som 

coach i lag A.



Tolkningar 2020

8-2 Speltid, oavgjort resultat och förlängningsper.

B1 foular A1 i hans målskottrörelse 0.1 sekund innan 

slutsignalen ljuder. A1 tilldelas 2 kast.

Tolkning: Om inte IRS finns, ska domarna gå samman och 

besluta att B1:s foul inträffade innan slutsignalen ljöd. A1 

ska skjuta sitt straffkast. Matchen fortsätter som efter att 

vanligt straffkast med 0.1 sekunder på matchklockan.



Tolkningar 2020

8-3 Speltid, oavgjort resultat och förlängningsper.

A1 blir foulad i sin målskottrörelse efter att slutsignalen i en 

period ljuder. 

Tolkning: Foulen ska inte räknas då den inträffade efter 

periodens slutsignal.



Tolkningar 2020

8-4 Speltid, oavgjort resultat och förlängningsper.

B1 foular A1 i ett lyckat målskottförsök samtidigt som 

slutsignalen för perioden ljuder. Efter signalen lämnar 

bollen skyttens händer och går i korgen. 

Tolkning: Domarna måste besluta om B1:s foul gjordes 

innan slutsignalen ljöd. 

Om klockan visade 0.0 när foulen gjordes ska foulen inte 

räknas. Nästa period ska börja enligt pilen. 



Tolkningar 2020

8-4 Speltid, oavgjort resultat och förlängningsper.

Tolkning, forts: Om matchklockan visade mer än 0.0 när 

foulen gjordes ska poängen räknas eftersom matchklockan 

ska stoppas när foulen sker. 

B1 ska bestraffas med en personlig foul. 

A1 ska skjuta 1 kast med spelare uppställda för retur. 

Matchklockan ska visa den tid som återstår och spelet 

fortsätter som efter ett vanligt straffkast.



Tolkningar 2020

8-5 Speltid, oavgjort resultat och förlängningsper.

B1 foular A1 i ett målskottförsök samtidigt som slutsignalen 

för perioden ljuder. Domarna är osäkra om foulen gjordes 

innan slutsignalen ljöd och om A1 ska tilldelas 2 eller 3 

kast. 

Tolkning: Domarna måste besluta om B1:s foul inträffade 

innan slutsignalen ljöd. Om klockan visade 0.0 när foulen 

gjordes ska foulen inte räknas. Nästa period ska börja 

enligt pilen. 



Tolkningar 2020

8-5 Speltid, oavgjort resultat och förlängningsper.

Tolkning, forts: Om matchklockan visade mer än 0.0 när 
foulen gjordes måste domarna besluta om A1 ska skjuta 2 
eller 3 kast.  

B1 ska bestraffas med en personlig foul. 

A1 ska skjuta 2 eller 3 kast med spelare uppställda för 
retur. 

Matchklockan ska visa den tid som återstår och spelet 
fortsätter som efter ett vanligt straffkast.



Tolkningar 2020

9-9 Början och slut på spelperiod eller match

Tolkning: Om en spelare som är markerad att starta 

matchen inte längre har möjlighet att starta ska han 

ersättas av en annan spelare. 

Om så sker är motståndarna berättigade att ersätta en av 

sina startande spelare om de så önskar. 



Tolkningar 2020

9-10 Början och slut på spelperiod eller match

7 minuter innan matchen ska starta blir A1 skadad. A1 är 

markerad att starta matchen.

Tolkning: A1 ska ersättas av en annan spelare i lag A. I 

detta fall är lag B berättigat att ersätta en av sina 5 

startande spelare om de så önskar. 



Tolkningar 2020

9-11 Början och slut på spelperiod eller match

4 minuter innan matchen ska starta får A1 en 

diskvalificerande foul. A1 är markerad att starta matchen.

Tolkning: A1 ska ersättas av en annan spelare i lag A. I 

detta fall är lag B berättigat att ersätta en av sina 5 

startande spelare om de så önskar. 



Tolkningar 2020

12-2 Uppkast och alternerande bollinnehav

2 minuter innan matchen ska starta får A1 en teknisk foul.

Tolkning: En av de startande spelarna i lag B ska skjuta 1 

kast, utan uppställning. Eftersom  matchen inte har börjat 

kan inte pilen visa någon riktning än. Matchen börjar med 

ett uppkast.



Tolkningar 2020

12-5 Uppkast och alternerande bollinnehav

Omedelbart efter att hoppare A1 tippat bollen vid uppkastet 

får B1 en teknisk foul.



Tolkningar 2020

12-5 Uppkast och alternerande bollinnehav

Tolkning: Valfri spelare i lag A ska skjuta 1 kast, utan 
uppställning. När skytten i lag A får bollen ska pilen visa att 
lag B ska vara berättigat till nästa bollinnehav. Efter 
straffkastet fortsätter matchen med inkast enligt pilen för lag 
B från platsen närmast där bollen var när den tekniska 
foulen blåstes.  

Om inkastet sker från bakre planhalvan ska skottklockan 
visa 24 sekunder. Om inkastet sker från främre planhalvan 
ska skottklockan visa 14 sekunder.



Tolkningar 2020

12-6 Uppkast och alternerande bollinnehav

Omedelbart efter att hoppare A1 tippat bollen vid uppkastet 

gör A2 en osportslig foul mot B2.

Tolkning: B2 ska skjuta 2 kast, utan uppställning. När B2 får 

bollen för första kastet ska pilen visa att lag A ska vara 

berättigat till nästa bollinnehav. Efter straffkasten fortsätter 

matchen med inkast för lag B från inkastlinjen på främre 

planhalvan (som en del av straffet för osportslig foul). 

Skottklockan ska visa 14 sekunder. 



Tolkningar 2020

15-2 Spelare i rörelse för målskott

A1 driver mot korgen och kommer till ett stopp med båda 

fötterna på golvet utan att röra bollen uppåt. Då foular B1 

mot A1.

Tolkning: B1:s foul är inte mot en spelare i rörelse för 

målskott eftersom A1 inte har börjat röra bollen upp mot 

korgen. 



Tolkningar 2020

15-4 Spelare i rörelse för målskott

A1 driver mot korgen och avslutar dribblingen med bollen i 

händerna och påbörjar sin målskottrörelse. Då foular B1 

mot A1. Bollen går inte i korgen.

Tolkning: B1:s foul är mot en spelare i rörelse för målskott. 

A1 ska skjuta 2 kast. Spelet fortsätter som efter ett vanligt 

straffkast. 



Tolkningar 2020

15-5 Spelare i rörelse för målskott

A1 hoppar uppåt för att skjuta ett skott från 3-

poängsområdet. B1 foular mot A1 innan A1 landar med 

båda fötterna på golvet. Bollen går inte i korgen.

Tolkning: A1:s målskottrörelse fortsätter till dess att han har 

landat med båda fötterna på golvet. A1 ska skjuta 3 kast. 

Spelet fortsätter som efter ett vanligt straffkast. 



Tolkningar 2020

16-4 Mål och poängberäkning

Tolkning: Om bollen går i motståndarnas korg ska antalet 

poäng baseras på varifrån bollen lämnade spelarens 

händer. Bollen kan gå direkt i korgen alternativt efter en 

pass ha berört någon spelare eller golvet innan den går i 

korgen. 



Tolkningar 2020

16-6 Mål och poängberäkning

A1 passar bollen från 3-poängsområdet. Bollen berör en 

spelare eller golvet:

a) I lag A:s 2-poängsområde

b) I lag A:s 3-poängsområde

innan den går i korgen.

Tolkning: I båda fallen ska lag A tilldelas 3 poäng.



Tolkningar 2020

16-7 Mål och poängberäkning

A1 skjuter ett 3-poängsskott. Efter att bollen lämnat A1:s 

händer studsar bollen i golvet i lag A:s 2-poängsområde 

innan den går i korgen.

Tolkning: 3 poäng ska räknas eftersom bollen lämnade 

skyttens händer i 3-poängsområdet.

Spelet fortsätter som efter ett vanligt spelmål.



Tolkningar 2020

16-8 Mål och poängberäkning

B1 foular mot A1 som har påbörjat sin målskottrörelse från 

3-poängsområdet. Bollen studsar i golvet och går därefter i 

korgen.

Tolkning: Poängen ska inte räknas. Ett målskott avslutas 

när bollen studsar i golvet. Efter att en domare blåser och 

eftersom bollen inte längre är ett målskott blir bollen 

omedelbart död. A1 ska skjuta 3 kast.



Tolkningar 2020

16-9 Mål och poängberäkning

A1 skjuter ett 3-poängsskott. Efter att bollen lämnat 

skyttens händer ljuder slutsignalen. Därefter studsar bollen 

i golvet och går sedan i korgen.

Tolkning: Poängen ska inte räknas. Ett målskott avslutas 

när bollen studsar i golvet. Eftersom bollen inte längre är ett 

målskott blir bollen död när slutsignalen ljuder.



Tolkningar 2020

16-12 Mål och poängberäkning

I slutet av en period dunkar A1 direkt bollen i korgen. Bollen 

är fortfarande i beröring med A1:s händer när matchklockan 

visar 0.0 sekunder. 

Tolkning: Poängen ska inte räknas. Bollen var i beröring 

med A1:s händer när slutsignalen ljöd.



Tolkningar 2020

17-37 Inkast

Efter ett lyckat målskott av lag A har B1 bollen i händerna 

för att göra ett inkast från baslinjen. Efter att bollen har 

lämnat inkastarens händer sparkar A2 medvetet bollen 

nära baslinjen.  

Tolkning: Detta är en överträdelse av A2. Lag B tilldelas 

inkast från baslinjen. Eftersom överträdelsen inträffade 

efter inkastet ska inkastaren inte tillåtas att röra sig fritt 

längs baslinjen.



Tolkningar 2020

18/19-5 Time-out och spelarbyte

Tolkning: Efter att straffkastskytten har bollen i händerna för 

det första av 2 eller 3 kast för en foulbestraffning ska inget 

spelarbyte eller time-out beviljas innan bollen blir död efter 

det sista straffkastet.



Tolkningar 2020

18/19-5 Time-out och spelarbyte

Tolkning, forts: När en teknisk foul inträffar mellan sådana 
straffkast ska det kastet skjutas omedelbart utan 
uppställning. 

Time-out eller byte ska inte beviljas före och/eller efter 
straffkastet såvida inte avbytaren ska skjuta straffkastet för 
den tekniska foulen. 

När så sker får även motståndarna byta en spelare om de 
så önskar.



Tolkningar 2020

18/19-10  Time-out och spelarbyte

B1 foular mot A1 i ett misslyckat 2-poängsförsök. Efter A1:s 
första kast får A2 en teknisk foul. Ett lag begär då time-out 
eller byte.  

Tolkning: Valfri spelare i lag B får skjuta kastet för den 
tekniska foulen, utan uppställning. Om en avbytare i lag B 
byts in för att skjuta kastet får även lag A byta en spelare. 
Dessa spelare får inte bytas ut innan nästa spelfas är 
avslutad och klockan har startat. Time-out kan beviljas först 
vid nästa möjliga bytes- och time-outtillfälle. 



Tolkningar 2020

23-2 Spelare och boll utanför spelplanen

A1 har bollen i händerna nära sidlinjen och är hårt 

försvarad av B1. A1 berör B1 med kroppen samtidigt som 

B1 har ena foten på sidlinjen.  

Tolkning: Detta är tillåtet. En spelare är utanför spelplanen 

när någon del av kroppen berör någonting annat än en 

spelare. Spelet fortsätter. 



Tolkningar 2020

23-3 Spelare och boll utanför spelplanen

A1 har bollen i händerna nära sidlinjen och är hårt 

försvarad av B1 och B2. A1 berör B1 med bollen samtidigt 

som B1 har ena foten på sidlinjen.  

Tolkning: Detta är en överträdelse av B1. Bollen är utanför 

spelplanen när den berör en spelare som är utanför 

spelplanen. 



Tolkningar 2020

29/50-7 24 sekunder

B1 foular A1 som har påbörjat sin målskottrörelse. Efter 

foulen ljuder 24-sekunderssignalen. Bollen går i korgen.  

Tolkning: Poängen ska godkännas. Skottklockan ska 

stoppas samtidigt som foulavblåsningen och därför ska 24-

sekunderssignalen lämnas utan avseende. A1 ska skjuta 1 

kast. 



Tolkningar 2020

33-2 24 sekunder

A1 är i luften i ett 3-poängsförsök. A1 sträcker ut sitt ben 

vilket orsakar kontakt med sin försvarare B1.  

Tolkning: Detta är en foul av A1 för att ha rört sitt ben 

utanför gränserna av sin cylinder och skapat kontakt med 

sin försvarare B1.



Tolkningar 2020

36-21 Teknisk foul

A1 dribblar och orsakar kontakt mot torson B1 som har 

godkänd försvarsställning. Domarna dömer offensiv foul på 

A1. B1 faller till golvet med en överdriven teatralisk rörelse.  

Tolkning: Foulen antecknas på A1. B1 ska tilldelas en 

varning för hans överdrivna onödiga teatraliska rörelse. 

Varningen ska även kommuniceras till coachen och gälla 

för alla spelare i laget.



Tolkningar 2020

36-21 Teknisk foul

A1 dribblar och orsakar kontakt mot torson B1 som har 

godkänd försvarsställning. Domarna dömer offensiv foul på 

A1. B1 faller till golvet med en överdriven teatralisk rörelse.  

Tolkning: Foulen antecknas på A1. B1 ska tilldelas en 

varning för hans överdrivna onödiga teatraliska rörelse. 

Varningen ska även kommuniceras till coachen och gälla 

för alla spelare i laget.



Tolkningar 2020

37-12 Osportslig foul

A1 dribblar på sin främre planhalva när B1 petar bollen mot 

lag B:s främre planhalva. Innan B1 får kontroll på bollen 

knuffar A1 honom bakifrån för att stoppa det snabba 

uppspelet. Det finns ingen motståndare mellan B1, bollen 

och motståndarnas korg.  

Tolkning: Detta är en osportslig foul av A1 (C4).



Tolkningar 2020

42-6 Speciella situationer

B1 foular mot A1 som  är i målskottrörelse. Bollen går i 

korgen. A1 får därefter en teknisk foul som följs av en 

teknisk foul på coach B.  

Tolkning: Poängen räknas. Straffet för B1:s foul kvittas A1:s 

tekniska foul. Valfri spelare i lag A skjuter 1 kast utan 

uppställning. Spelet fortsätter som efter ett vanligt spelmål.



Tolkningar 2020

44-11 Rättelse av felaktigt domslut

Med 2 sekunder kvar av Q1 foular B1 mot A1, 5:e lagfoulen. 

Lag A tilldelas felaktigt inkast. Inkastaren passar bollen till 

A3 på spelplanen och perioden avslutas. Under 

periodpausen upptäcker domarna felet. Pilen visar att lag A 

är berättigat till nästa bollinnehav.

Tolkning: Felet kan fortfarande rättas. A1 ska skjuta 2 kast 

utan uppställning. Q2 börjar med inkast för lag A vid 

mittlinjens förlängning.



Tolkningar 2020

44-14 Rättelse av felaktigt domslut

B1 foular dribblare A1, lagets 5:e lagfoul. Domaren 

upptäcker att A1 har felaktig reklam på speldräkten. A1 får 

hjälp av sin fysio och byts ut mot A6. Matchen fortsätter 

felaktigt med inkast. Efter inkastet upptäcker domarna felet.

Tolkning: Felet kan fortfarande rättas. Om A1:s speldräkt är 

korrekt ska A1 bytas in och skjuta 2 kast. Om A1:s speldräkt 

inte är korrekt ska A6 skjuta 2 kast. I båda fallen ska spelet 

fortsätta som efter ett vanligt sista straffkast.


