«Blått kort»
2010 versjon
16.7 Etter å ha gitt timeout skal dommerne tydelig tilkjennegi
diskvalifikasjonen overfor den feilende spilleren/lederen og
informere tidtaker/ sekretær hvem som er diskvalifisert ved å
vise det røde kortet (dommertegn nr. 13).

2016 versjon (merket gult er endringene)
16.7 Etter å ha gitt timeout skal dommerne tydelig tilkjennegi
diskvalifikasjonen overfor den feilende spilleren/lederen og
informere tidtaker/sekretær hvem som er diskvalifisert ved å
vise det røde kortet (dommertegn 13, se også regel 16.8).

16.8 Diskvalifikasjon av spiller eller leder gjelder alltid for resten
av spilletiden. Spilleren eller lederen skal straks forlate
spillebanen og innbytterommet. Etter å ha forlatt
innbytterommet har den diskvalifiserte ikke lov til å ha noen
form for kontakt med laget.
Ved diskvalifikasjon av en spiller eller leder på eller utenfor
banen, reduseres lagets antall spillere på spillebanen med én i
en 2 minutters utvisning. Dette betyr at antall spillere på banen
reduseres med én (16.3f). Reduksjonen av antall spillere vil
imidlertid vare i 4 minutter hvis en spiller er diskvalifisert
under omstendigheter som er beskrevet i regel 16.9b-d.
En diskvalifikasjon reduserer antallet spillere eller ledere som
laget kan benytte, (unntatt som i 16.11b). Når utvisningstiden er
omme, er det imidlertid tillatt å spille med samme antall
spillere på banen som før diskvalifikasjonen.
Diskvalifikasjoner som tildeles iht. reglene 8.6 og 8.10 skal
rapporteres skriftlig til den myndighet kampen sorterer under,
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av spilletiden. Spilleren eller lederen skal straks forlate spillebanen og innbytterommet. Etter å ha forlatt innbytterommet har
den diskvalifiserte spiller eller leder ikke lov til å ha noen form
for kontakt med laget.
Ved diskvalifikasjon av en spiller eller leder på eller utenfor
banen, reduseres lagets antall spillere på spillebanen med én i
en 2 minutters utvisning. Dette betyr at antall spillere på banen
reduseres med én (16.3f). Reduksjonen av antall spillere vil
imidlertid vare i 4 minutter hvis en spiller er diskvalifisert
under omstendigheter som er beskrevet i regel 16.9b-d.
En diskvalifikasjon reduserer antallet spillere eller ledere som
laget kan benytte, (unntatt som i 16.11b). Når utvisningstiden er
omme, er det imidlertid tillatt å spille med samme antall
spillere på banen som før diskvalifikasjonen.
Diskvalifikasjoner som tildeles iht. reglene 8.6 og 8.10a-b skal
rapporteres skriftlig til den myndighet kampen sorterer under,

som kan gjennomføre videre tiltak. I slike tilfeller skal
«ansvarlige lagledere» og delegaten (se fortolkning nr. 7)
informeres straks etter beslutningen er tatt.

som kan gjennomføre videre tiltak. I slike tilfeller skal
«ansvarlige lagledere» og delegaten (se fortolkning nr. 7)
informeres straks etter beslutningen er tatt.
I disse tilfeller, skal dommerne også vise det blå kortet til
informasjon etter å ha vist det røde kortet.
NHF kommentar:
Innføres i klassene J/G 16 år og eldre. (Inkludert J/G 15 år)

