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Beach Reglement
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TURNERINGSREGLEMENT
1.1
Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold Forbund
og dets Region/distriktsforbund.
Dog undtaget oldies her er turneringen åben for spillere, der er eller har været medlem af en
håndboldforening under Dansk Håndbold Forbund og dets Region/distriktsforbund.
1.2
Kampene spilles efter det Internationale Håndboldforbunds spilleregler for Beach Handball, med evt.
kommentarer og tilføjelser udgivet af Håndbold Region Øst.
1.3
Drift Turnering træffer afgørelser i alle forhold, der vedrører Beach Handball turneringen.
1.4

Holdet består af op til 8 spillere, hvoraf 4 er på banen af gangen. (3 markspillere og en
målmand), samt indtil 4 officials.
Det anbefales, at der er minimum 5 spillere på holdet. Der kan ikke benyttes
dispensationsspillere til beach.
1.5
HRØ's almindelige turneringsregler og propositioner er gældende på områder, der ikke specielt er nævnt
eller undtaget i dette reglement. Dette gælder også bøderegulativ.
1.6
I tilfælde, hvor spilleregler og propositioner er i uoverensstemmelse, er det altid propositionerne der er
gældende. Alle af HRØ udskrevne turneringer, afvikles efter disse propositioner
1.7
En forening kan deltage med mere end ét hold i turneringen.
1.8
Følgende bolde anvendes i Beach Handball turneringen:
Der spilles med en let fastholdelig soft gummibold.
Oldies Herrer: Omkreds på 54 til 56 cm. – Vægt mellem 350 og 370 gr.
Oldies Damer: Omkreds på 50 til 52 cm. – Vægt mellem 280 og 300 gr.
Senior Herrer: Omkreds på 54 til 56 cm. – Vægt mellem 350 og 370 gr.
Senior Damer: Omkreds på 50 til 52 cm. – Vægt mellem 280 og 300 gr.
U-19 & U-17 Drenge: Omkreds på 54 til 56 cm. – Vægt mellem 350 og 370 gr.
U-19 & U-17 Piger: Omkreds på 50 til 52 cm. – Vægt mellem 280 og 300 gr.
U-15 Drenge: Omkreds på 50 til 52 cm. – Vægt mellem 280 og 300 gr.
U-15 Piger: Omkreds på 46 til 49 cm. – Vægt mellem 225 og 300 gr.
U-13/U-12 Drenge/piger: Omkreds på 46 til 49 cm. – Vægt mellem 225 og 300 gr.
U-11 & yngre Drenge/piger: Street Håndbold

Beach Reglement – ikke kvalifikation til DM

3

1.9
Til alle kampe skal der være mindst en bold til rådighed.
1.10
I tilfælde af vejrlig og stævnet aflyses, er det Turneringsledelsen på stævnedagen der afgøres hvordan
stillingen i puljen afgøres.

Turneringsrækker og aldersbestemmelser
2.1
Der spilles med følgende årgange i sæson 2022.
Oldies Herrer: årgang 1986 eller ældre
Oldies Damer: årgang 1988 eller ældre
Seniorspillere: årgang 2002 eller ældre
U-19 spillere: årgang 2003- 2004
U-17 spillere: årgang 2005- 2006
U-15 spillere: årgang 2007 - 2008
U-13 spillere: årgang 2009 - 2010
U-11 spillere: årgang 2011
U-10 spillere: årgang 2012
U-9 spillere:
årgang 2013
U-8 spillere:
årgang 2014 eller senere

2.2
Spiludviklingskonceptet om at spille på nærmest ældre årgang gælder ikke for U-15, U- 17 og U-19.
2.3
I ungdomsrækkerne er det muligt at benytte piger på drengehold.

Placering.
3.1
Hvis to eller flere hold efter færdigspillet pulje har opnået samme pointtal, afgøres den
endelige placering således:
a) Det hold, der har opnået flest points i holdenes indbyrdes kampe, vinder.
b) Det hold, der har størst positiv difference mellem vundne og tabte halvlege i holdenes
indbyrdes kampe, vinder. (Inkl. shoot out)
c) Det hold, der har bedst måldifference i holdenes indbyrdes kampe, vinder. (Inkl. shoot out)
d) Det hold, der har scoret flest mål i holdenes indbyrdes kampe, vinder. (Inkl. shoot out)
3.2
Hvis der stadig ikke kan findes en vinder, afgøres den endelige placering mellem de
involverede hold, således:
a) Det hold, der har størst positiv difference mellem vundne og tabte halvlege i alle kampe,
vinder (Inkl. shoot out)
b) Det hold, der har vundet flest halvlege i alle kampe, vinder. (Inkl. shoot out)
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c) Det hold, der har bedst måldifference i alle kampe, vinder (Inkl. shoot out)
d) Det hold, der har scoret flest mål i alle kampe, vinder (Inkl. shoot out)
3.3
Er der efter §3.2 stadig ikke fundet en vinder, afgøres placeringen med afvikling af en ”shoot
out runde” efter følgende regler.
a) 1. runde: Hvert hold afvikler 5 shoot out, og der trækkes lod om hvilket hold der starter.
Hvis der ikke er difference efter hvert hold har kastet 5 gange, fortættes til runde 2.
Hold med færre end 5 spillere har det antal shoot out som svare til antal spillere. F.eks. er der kun 4
spillere tilbage til runde 1, har holdet kun 4 skud mod modstandernes 5 osv..

b) 2. runde: Der afvikles 1 shoot out runde af gangen, indtil der er måldifference mellem holdene.
Hver spiller må kun deltage 1 gang pr. runde. Når man i runde 2 alle spilleberettet spillere på holdkortet,
startes der forfra.
3.4
Point i Beach Handball udregnes på følgende måde:
Kamppoint
Vundet kamp : 2 point
Tabt kamp: 0 point (også ved tabt ”shoot out”)
Perioder / Halvlege
Første halvleg
Vundet halvleg: 1 halvleg
Tabt halvleg: 0 halvleg
Anden halvleg
Vundet halvleg: 1 halvleg
Tabt halvleg: 0 halvleg
Shoot Out (kun hvis hvert hold har vundet en halvleg)
Vundet runde: 1 halvleg
Tabt runde: 0 halvleg
Periode/halvlegsresultat i kampene kan være enten
2-0: Hvis samme hold vinder begge halvlege
2-1: Hvis kampen afgøres i ”shoot out.

Overtrædelse af reglementet.
4.1
Udebliver et hold uden afbud fra et stævne, idømmes foreningen en bøde jf. nedenstående.
4.2
Udebliver et hold uden gyldig grund (turneringsledelsens afgørelse) fra en ansat kamp, idømmes
foreningen en bøde jf. nedenstående.
4.3
Melder et hold afbud, efter datoen for sidste tilmeldingsfrist, idømmes foreningen en bøde jf.
nedenstående. Desuden skal holdets tilmeldingsgebyr ligeledes betales.
4.4
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Udebliver et hold, eller er holdet ikke spilleklar (omklædt på spillepladsen) til det fastsatte
tidspunkt, kan kampen erklæres tabt for det pågældende hold, og/eller foreningen kan idømmes en bøde
jf. bøderegulativ.
4.5
Hvis en dommer diskvalificerer en spiller for andet end 2 udvisninger, eller diskvalificerer en official, skal
dommeren indenfor 30 minutter efter kampens afslutning aflevere en indberetning hos stævneledelsen.
Stævneledelsen træffer efterfølgende en afgørelse jf. nedenstående bestemmelser
4.6
En spiller eller official, der er blevet indberettet for en forseelse før, under eller efter kampen,
kan idømmes en karantæne, som afvikles efter følgende bestemmelser
a. Spillere:
Karantænen afvikles i de(n) nærmest følgende kamp(e), hvori spilleren er spilleberettiget.
Kan karantænen ikke udstås i det stævne hvori den er idømt, følger karantænen spilleren til
næste stævne /Vinterturneringen. Spilleren kan ikke deltage på et hold som official, inden karantænen er
afviklet.
b. Officials:
Karantænen afvikles i den nærmest følgende kamp på det hold, hvor karantænen er opnået.
Indtil karantænen er udstået, kan den pågældende official ikke virke som official eller spiller
for andre hold i Beach Handball Turneringen.
4.7
Mener en holdofficial for et hold, at dommerne eller en official under en kamp, har anvendt ulovlige
spillere, benyttet spillereglerne forkert, eller gjort sig skyldig i en handlings- eller betjeningsfejl og ønsker
at protestere herimod, skal dette ske skriftligt umiddelbart efter kampen, og senest 30 minutter fra
kampens afslutning til stævnekontoret.
Med protesten skal der underskrives et dokument, hvor det bekræftes at HRØ tilskriver foreningen et
gebyr jf. gebyrlisten for Beach Handball – som tilbagebetales såfremt protesten tages til følge.
4.8
Såfremt en forening ønsker at udtale sig om en mod foreningen, dennes spillere eller officials
indgiven indberetning eller protest, skal denne skriftlige udtalelse ske senest 30 minutter efter de er
blevet gjort bekendt med indberetningen / protestens indhold.
4.9
Afgørelser der medfører bøder på indtil 5.000 kr. og/eller karantæne på indtil og med tre
kampe, er inappellable.
Øvrige afgørelser, herunder protestafgørelser, kan indenfor 36 timer fra afgørelsen indankes for
disciplinær instans for øvrige rækker. Ankegebyr, se gebyrlisten.
4.10
Faktura for deltagelse samt evt. bøder, kan enten sendes til kontaktperson eller foreningens
postmodtager. Det skal bemærkes, at alle rykkere for manglende betaling sendes til foreningens
postadresse. Foreningen er forpligtiget til at betale denne, også selv om den oprindelige faktura, er
sendt til holdets kontaktperson.

Turneringsrækker.
5.1
Der udskrives en turnering for seniordame- og en turnering for seniorherre samt seniormix .
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5.2
Der udskrives en turnering for Oldies dame og en turnering for Oldies herre.
5.3
Der udskrives en turnering for følgende ungdomsrækker:
U-19 piger og drenge
U-17 piger og drenge
U-15 piger og drenge
U-13 piger og drenge
U-11 piger og drenge
U-10 piger og drenge
U-9 piger og drenge
U- 7 og U-8 mix

5.4
U-9, U-10 og U-11.
Der er ikke særskilt præmie til puljevinder, men der trækkes lod om præmier blandt alle puljevinderne.
Lodtrækningen om præmierne foretages primo august 2022. Der spilles derfor ikke slutspilskampe eller
finalekampe grundet at der ikke benyttes resultater for disse rækker.
Øvrige rækker.
Der spilles frem til en samlet vinder i disse rækker pr. dag.
Ved 1 pulje i rækken, uddeleles der medaljer til nr. 1, mens der ved 2 puljer i rækken eller flere, uddeles
der medaljer til nr. 1 og 2.

Turneringens afvikling.
6.1
Håndbold Region Øst drager omsorg for, at der til alle kampe påsættes de fornødne dommere, tidtagere
og sekretærer - og at spillepladsen er i overensstemmelse med bestemmelserne for spillereglerne for
Beach Handball.
6.2
Holdene skal stille op i nummererede spilledragter, der adskiller sig tydeligt fra hinanden. Har 2 hold
samme dragter, er det sidstnævnte hold, der skifter trøjer. Alle spillere spiller uden fodtøj. Det er tilladt at
spille i sokker eller med sportsbandager. Sokker med gummisåler er IKKE tilladt at benytte, ligesom det
ikke er tilladt at bruge kasket.
6.3
En kamp består af to halvlege, der hver for sig har betydning for det endelige resultat. En halvleg varer
10 min. og pausen mellem dem er indtil 3 min. For U-9, U-10, U11, U12 og U-13 er spilletiden 2 x 7 min.
Med 3 min pause.
Hvis holdene ved en halvlegs normale afslutning har opnået lige mange mål, fortsættes spillet til det
første mål (Golden Goal). Denne forlængelse igangsættes med et dommerkast. En vunden halvleg giver
holdet 1 periodepoint (se §3.4).
Hvis begge hold vinder hver sin halvleg, betyder det et perioderesultat på 1:1. Der skal altid findes en
vinder, hvorfor spillet fortsætter efter en særlig regel, ”Shoot out” (spilleregel 9). Vinderen af shoot out
vinder dermed kampen med 2:1 i perioder, og får 2 point for kampens samlede sejr. Taberen får altid 0
point.
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6.4
Der er ingen hilsepligt i forbindelse med kampene.
6.5
Hvis en forening i forbindelse med en kamp / et stævne overtræder de gældende bestemmelser, kan
foreningen idømmes en bøde iht. bøderegulativet, ligesom den pågældende forening kan erklæres som
taber af kampen.
6.6
Der skal ved kampens start være 4 spillere tilstede, øvrige spillere kan påføres holdkort gennem
kampen. Spillerne er først spilleberettiget, når de er påført holdkort
6.7
I ungdomsrækkerne for U-13, U-12, U-11, U-10 og U-9 spilles der med følgende dispensationer fra
spillereglerne.
Fortolkning for U-13.


I forbindelse med ”Shoot Out” er følgende fortolkning
o

Skytten starter sit løb fra midten af banen, og ikke fra starten af målfeltet. Skal have den ene
fod på sidelinjen ved dommerens fløjt. Den angribende spiller må max. løbe 3 skridt med
bolden, efter modtagelsen fra målvogteren.

o

Berører bolden sandet, er bolden tabt.

o

Målvogteren for det angribende hold, skal starte løbet ved målfeltslinien, og max. tage 3
skridt med bolden, inden der afleveres til den angribende spiller
Den forsvarende målvogter, skal have udgangspunkt med en fod på mållinjen i eget målfelt,
ved dommerens fløjt, og må ikke forlade eget målfelt.

o


I forbindelse med 2 points scoring.
o

Scoring mellem ben tæller altid 2 point

o

Scoring bag om ryg tæller altid 2 point

o

Øvrige spektakulære scoringer tæller 2 point (dommerens vurdering)

Fortolkning for U-9, U-10 og U-11.


I forbindelse med ”Shoot Out” er følgende fortolkning
o
o
o
o

o
o

Shoot Out foregår på den ene banehalvdel og med holdene på skift med en afslutning ad
gangen.
I målet står hold A’s målmand.
På banen står 2 spillere fra hold B.
Ved målfeltet og ude ved sidelinjen med en fod hvor sidelinje og målfeltlinjen mødes står 1
spiller fra hold B med bolden og med ryggen mod målet. Denne spiller kaster bolden til den
anden spiller fra hold B.
Den anden spiller fra hold B begynder sit løb ned mod målfeltet med udgangspunkt i at stå på
midten af banen.
Når spilleren, der løber fra midten af banen, har modtaget bolden kan der afsluttes med skud
mod mål. Hvis bolden ikke gribes er afslutningen brugt.
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o
o




Berører bolden sandet, er bolden tabt.
Der spilles ikke med overliggere i U-11 rækker til Beach Handball

I forbindelse med 2 points scoring.
o

Scoring mellem ben tæller altid 2 point

o

Scoring bag om ryg tæller altid 2 point

o

Øvrige spektakulære scoringer tæller 2 point (dommerens vurdering)

6.8
Der er særskilte propositioner for U-7 og -U-8.

Dobbelt spillercertifikat
Det er i relevante rækker tilladt at anvende spillere med dobbelt spillercertifikat, såkaldt E-certifikat. Ecertifikatet kan udstedes til spillere, der er på efterskole. E-certifikatet skal være registreret elektronisk.

Dommere.
7.1
HRØ er ansvarlig for at der til turneringerne bliver udpeget dommere, der er kvalificeret jf.
klassificeringen for Beach Handball dommere. Grupperne fra indendørs håndbold, er ikke
gældende ved Beach Handball.
Evt. parsammensætningen til de enkelte stævner foretages hvert år – og er ikke nødvendigvis
identiske med sammensætningen i indendørssæsonen.
Alle kampe vil blive påsat med minimum 1 dommer.
7.2
Alle dommere dømmer uden fodtøj. Det er tilladt at dømme i sokker eller med sportsbandager. Sokker
med gummisåler er IKKE tilladt at benytte.
Bøde & Gebyrliste for Beach Håndbold i HRØ:
Udeblivelse fra stævne: 1.200 kr.
Udeblivelse fra fastsatte kampe: 600 kr. pr. kamp
Rettidigt afbud (sidste tilmeldingsfrist): Ingen bøde.
Udeblivelse fra stævne: 1.200 kr.
Udeblivelse fra fastsatte kampe: 600 kr. pr. kamp
For sent afbud: 800 kr.
Indberetningsgebyr (officials) 800 kr. (senest 10 dage før).
Adm. gebyr (indberetninger) 400 kr.
Protestgebyr: 1.740 kr. pr. protest / Opkræves hvis protesten tabes
Appel af afgørelser til disciplinærudvalget for øvrige rækker 1.766 kr. pr. anke
For bøder der ikke er nævnt i ovenstående oversigt, henvises til ”bøderegulativ og gebyrliste”.
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