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BRÄNNBOLLSYRAN REGELÄNDRINGAR TILL CUPEN 2018

REGELÄNDRINGAR
o Förtydligande kring fällning av kon: Det är okej att fälla den fjärde konen när du springer in
i boet utan att bli bränd, det är även okej att passera på vänster sida (i löpriktningen) om
konen ifall det är trångt så länge du inte stör brännaren.
o Linje för kortaste slaglängd för att få ett giltigt slag flyttas från 8 till 10 meter från
slagplattan.
o En regel läggs till att lillfingret ska vara närmast knoppen på slagträet vid handtaget vid ett
slag. Det omvända greppet med träet slåendes nedåt mot marken är således inte godkänt.
o Efter en utebränning ska innelaget meddela till domaren hur många spelare som ska starta
vid första konen innan första slaget slås. Om inget meddelas är slaget ogiltigt.
o Regeln för maskning ändras från att innebära -1 poäng vid varje tillfälle till att gå i en
stegrande skala från varning till -1, -3, -5 för varje gång ett lag maskar.
Vad är maskning:
- Att inte kasta in bollen till brännaren skyndsamt som utelag.
- Att inte leverera bollen som brännare direkt när en slagare är redo.
- Att inte skicka fram en slagare eller byta slagare orimligt många gånger som innelag.
- Att ta onormalt lång tid på sig för att slå som innelag.
o Osportsligt beteende:
Regeln görs om och specificeras. Att bete sig osportsligt innebär följande:
- Mot motståndare: Skrika mot moståndare som ska slå, att håna motståndare, stänga eller
på annat sätt agera fysiskt mot en motståndare.
- Mot domare: Att klaga på domslut med könsord eller oförskämt ordval, vägra sluta
diskutera domslut under pågående match, att fysiskt agera mot domare.
- Mot material: Om du medvetet gör sönder koner, bollar, banskyltar eller annan av
turneringens utrustning är det osportsligt beteende.
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Var medveten om att du alltid kan diska en enskild person och inte bara laget. Då meddelar
du laget att en enskild spelare inte får spela då han riskerar säkerheten för motståndare eller
publik alternativt uppträder hotfullt. Diskvalificering av en spelare innebär att laget får -3
poäng i matchen och att spelaren fåt inte spela mer i turneringen.
o Ett förtydligande: Ett lag kan använda mellan upp till 12 spelare i turneringen. Alla 12
måste inte spela alla matcher, men totalsumman som används för ett lag under en
Brännbollsyra får maximalt vara 12 spelare.
o Representationsbestämmelser införs i reglerna. Det är inte tillåtet för en spelare att spela
i mer än ett lag under turneringen. Om detta görs diskvalificeras det andra lag som
spelaren deltar med i turneringen samt att spelaren själv diskvalificeras helt från spel i
turneringen.
o Omformulering: Det måste inte vara just slagmannens fötter som befinner sig över
slagplattan vid ett slag utan det kan vara en annan kroppsdel.
o Förtydligande kring skada: Den spelaren som skadar sig ute på en av konerna och byts ut
mot en annan spelare (som då får starta på förstakonen) får inte spela något mer i
matchen.
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