Reglemente avseende sudden death och
straffslagsavgörande i SSL-dam och SSL-herr för säsongen
2021/2022.
Inledning
Detta reglemente reglerar avsteg från Regelhandboken avseende sudden death och
straffslagsavgörande i serierna SSL-dam och SSL-herr. Detta reglemente är giltigt endast
under grundserien. I slutspel tillämpas sudden death och straffslagsavgörande i enlighet
med Regelhandboken.

Sudden death
Förutsättningar
Lagen ska spela med 4 utespelare och 1 målvakt. Sudden death är tidsbegränsad till 5
minuter. Om inget av lagen gör mål under sudden death vidtar straffslagsavgörande.
Utvisningar
Utvisningar som inte upphört under ordinarie tid fortsätter i sudden death. Antalet
utespelare på banan regleras enligt:
Antal lagstraff Lag A
1
2

Antal lagstraff Lag B
1
2

Antal utespelare
3 mot 3
3 mot 3

0
1

1
2

4 mot 3
4 mot 3

0

2

5 mot 3

Tabellen avser lagstraff som börjat mätas. Spelare vars utvisningstid upphört ska lämna
utvisningsbänken i enlighet med förutsättningarna i Regelhandboken för spel 5 mot 5.
Om detta medför att antalet spelare behöver korrigeras för att uppfylla tabellen ovan ska
detta göras vid nästa avblåsning, då domarna ska stoppa spelet och tillse att antalet
spelare på banan blir korrekt.
Målvakt
Det är inte tillåtet att ta ut sin målvakt och ersätta denne med en utespelare, förutom
under avvaktande utvisning, då icke felande lag får ersätta sin målvakt med en utespelare
tills nästa avblåsning. Om ett lag otillåtet ersätter sin målvakt med en utespelare ska 2
min lagstraff för felaktigt byte utdömas på spelaren som kommer in på plan.

Straffslagsavgörande
Förutsättningar
En utespelare från respektive lag ska slå var sitt straffslag. Om matchen efter detta
fortfarande är oavgjord ska lagen slå ett straffslag vardera tills ett avgörande uppnåtts.
Ledare väljer straffskytt och målvakt inför varje omgång. Varje lag ska använda tre olika
straffskyttar. En straffskytt får inte slå sin andra straff förrän alla tre slagit varsin osv.
Lagen har rätt att använda två målvakter under straffslagssavgörandet. Målvakter som
inte deltar i straffslaget ska befinna sig utanför sargen i sarghörnet på motsatt sida
byteszonerna.
Samtliga straffar slås mot hemmalagets målbur. Vid tveksamhet ska målvakten beträda
spelplanen först.
Procedur för straffslag nr 1
Bortalaget inleder straffslagsavgörandet mot hemmalagets målbur.
Bortalagets målvakter och hemmalagets reservmålvakt ska befinna sig utanför sargen i
sarghörnet på motsatt sida byteszonerna.
Hemmalagets utespelare ska befinna sig i sin byteszon.
Efter straffslaget ska målvakten gå direkt till sarghörnet på motsatt sida byteszonerna.
Procedur för straffslag nr 2
Hemmalagets målvakter och bortalagets reservmålvakt ska befinna sig utanför sargen i
sarghörnet på motsatt sida byteszonerna.
Bortalagets utespelare ska befinna sig i sin byteszon.
Om matchen efter detta fortfarande inte är avgjord ska målvakten gå direkt till
sarghörnet på motsatt sida byteszonerna och straffläggningen fortsätta tills ett avgörande
uppnås enligt samma procedur som ovan.
Utvisningar
Förseelser under straffslagsavgörande hanteras i enlighet med Regelhandboken.
Resultat
Oavsett hur straffslagsavgörandet avgjorts tillskrivs segrande lag segern med resultatet
efter sudden death plus ett mål.

