
MATCHSEKRETARIAT LUNDASPELEN 
I Lundaspelen består matchsekretariatet av en tidtagare och en sekreterare. Det finns 
även en hallchef som är där och kan hjälpa till om någon har några frågor. 
 
REGLER 

 U13-U20 U11 & U12 
Tid 2 x 15min rullande tid 

Stopptid sista 3 min 
4 x 6min rullande tid 
Ingen stopptid! 

Förlängning 2 min 
Foul och timeout från andra 
perioden 

2 min 
 

Poäng 1p, 2p, 3p som vanligt Inga 3p 
Bonuskast ersätts av +1p och bollen i 
sidan 

Foul 4 personliga foul 
8 lagfoul 

4 personliga foul 
Inga lagfoul 
Inga straffkast (foul vid skott blir +1p) 
Teknisk & Osportslig blir +1p och boll i 
sidan 

Timeout 1 timeout/halvlek Inga timeouts 

Byte Vid överträdelse Sker mellan perioderna 
Alla måste spela minst en period och 
sitta minst en period 

 
 
TIDTAGARE 
Har som uppgift att skriva in poängen och sköta 
tiden. Lundaspelen spelas med rullanda tid 
vilket innebär att tiden endast stoppas vid 
timeouts samt de sista 3 minuterna av matchen. 
De sista 3 minuterna stoppas tiden vid 
domarens signal, efter mål och vid timeouts. 
Den startas igen då en spelare på plan rör 
bollen. De yngre lagen spelar 4 x 6min rullande 
tid utan stopptid de sista 3min.  
 
I Lundaspelen stoppas tiden inte vid byten. Lagen får endast byta då bollen inte är i 
spel dvs. vid domarens avblåsning, efter straffkast som resulterat i poäng/följs av inkast 
samt efter motståndarlaget gjort poäng (sista 3min av matchen). 

 

 

  

 När får man ta byta/ta timeout? 
Timeouts Vid avblåsning 

Då motståndarlaget gör poäng 
Byten 
 

Vid avblåsning 
Om sista straffkastet resulterar i poäng/följs av inkast 
Då motståndarlaget gör poäng (endast sista 3min av andra 
perioden) 

          

               Stoppa sista 3 min 
       ×Vid domarens signal 
       ×Timeouts 
       ×Efter mål de sista 3 min 
         av andra perioden 



SEKRETERARE 
Har som uppgift att fylla i matchprotokollet, visa foulskyltarna, ändra lagfoulsskyltarna 
och sköta uppkastpilen.  

Uppkastpilen  
Uppkastpilen ska peka mot den korg som laget som ska få bollen vid nästa 
uppkastsituation anfaller åt. Pilen ska därefter vändas vid varje uppkastsituation samt i 
början av andra perioden. Glöm ej att vända pilen i halvtid då lagen byter korg! 
 
Foulskyltar & lagfoulskyltar 
Varje gång det blir en foul ska foulskylten som visar hur många personligafoul spelaren 
har (1-4) visas upp. Även lagfoulsskylten ska ändras (1-8) och vid den 7e lagfoulen ska 
konen resas. I de yngre kategorierna räknar man inte lagfoul.  
 
Matchprotokoll 
Allt som skrivs i matchprotokollet ska skrivas med 
versaler (dvs. STORA bokstäver). Tränarna fyller själva i 
spelarförteckningen. Period 1 fylls i med röd penna 
och period 2 med blå/svart penna (ev. 
förlängningsperiod fylls i med röd penna). I de yngre 
kategorierna fylls period 3 i med röd penna och 
period 4 med blå/svart penna.  
 
Det löpande resultatet fylls i under matchen. Varje gång det blir mål drar man ett 
streck/gör en prick över det nya resultatet i kolumnen med siffor. I den tomma 
kolumnen bredvid skriver man vilket nummer det var som gjorde målet. Efter varje 
periods slut ska den sista poängen ringas in och därefter ska det dras ett streck under 
den sista poängen så man ser var perioden tog slut.  

Alla fouls skrivs in som ett X i foulrutan i protokollet. När en spelare får sin 4e foul får hen 
inte spela längre. Efter första perioden spärras foulen. Lagfoul markeras med ett kryss i 
lagfoulsrutan. Från och med den 8e lagfoulen blir det straffkast varje gång för 
motståndarlaget.  

Timeouts markeras med ett kryss i timeoutrutan. Varje lag har 1 timeout i första 
perioden och 1 timeout i andra perioden. De yngre lagen spelar utan timeouts.  
 
Vid matchens slut ska det dras två linjer under resultatet. Därefter ska resten av rutorna 
spärras med ett zick-zack-streck. Skriv in slutresultatet för lag A och lag B samt det 
segrande laget. I rutan för periodresultat ska det skrivas upp hur många poäng som 
gjordes i respektive period dvs. inte slutresultatet i varje period. 

Alla tomma rutor och linjer ska därefter spärras. Fouls & lagfouls spärras med vågräta 
streck och lagfouls med likhetstecken.  
 
Efter matchen ska sekreteraren och tidtagaren texta sina namn så att det går att se 
vilka som varit funktionärer. Vid ev. protest ska lagkaptenen från det protesterande 
laget skriva på protokollet inom 15 minuter efter matchens slut. Därefter skriver båda 
domarna under protokollet.  

          
               Löpande resultat 
    1p = prick 
    2p= /  
    3p= / + ringa in spelaren 
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OBS GAMMAL INFORMATION
Se Instruktion för digitalt matchprotokoll


