
 

 

 
Rafrænt Liðsleikhlé 

 

Lið getur beðið um Liðsleikhlé beint með því að ýta á hnapp á rafrænu tæki í stað þess að nota Grænu 

Spjöldin. 

 

Hnappurinn er beintengdur við opinberu leikklukkuna. Þegar ýtt hefur verið á hnappinn, stöðvast 

tíminn strax við það. Til þess að allir aðilar verði varir við Liðsleikhléið þá fylgir því einnig hljóðmerki. 

 

Almennu reglurnar um fjölda Liðsleikhléa og vald á bolta eiga ennþá við. Einungis Starfsmönnum Liðs 

er heimilt að biðja um Liðsleikhlé (sjá grein 8). 

 

Sérstakar kringumstæður: 

 

1. Ef að lið biður um Liðsleikhlé þegar andstæðingurinn er með vald á boltanum þá gilda eftirfarandi 

refsingar: 

a. Stighækkandi refsing fyrir þann Starfsmann Liðsins sem bað um Liðsleikhléið með því að ýta á 

hnappinn (sjá samt grein 9) 

b. Vítakast til liðsins sem var með vald á boltanum 

c. Liðið sem olli Liðsleikhlésvillunni tapar einu (1) Liðsleikhléi (það þýðir að heildarfjöldi 

liðsleikhléa minnkar um eitt) 

2. Ef að lið biður um Liðsleikhlé þegar andstæðingurinn er með vald á boltanum og í upplögðu markfæri 

þá gilda eftirfarandi refsingar: 

a. Útilokun samkvæmt reglu 8:10b (rautt og blátt spjald) fyrir þann Starfsmann Liðsins sem bað 

um Liðsleikhléið með því að ýta á hnappinn (sjá samt grein 9) 

b. Vítakast til liðsins sem var með vald á boltanum 

c. Liðið sem olli Liðsleikhlésvillunni tapar einu (1) Liðsleikhléi (það þýðir að heildarfjöldi 

liðsleikhléa minnkar um eitt) 



 

 

 

3. Þegar þær aðstæður sem lýst er í greinum 1 eða 2 koma upp á síðustu 30 sekúndum leiksins fær 

ábyrgur Starfsmaður Liðsins með boltann að velja á milli vítakasts eða að halda valdi á boltanum. Ef að 

valið er að halda áfram með aukakasti er leikur hafinn að nýju frá þeim stað þar sem boltinn var þegar 

leikurinn var stöðvaður. 

 

4. Ef að lið biður um Liðsleikhlé rakleiðis eftir að liðið hefur misst vald á boltanum og það er ljóst að 

það var ekki gert viljandi, þá skal taka eftirfarandi ávarðanir: 

a. Liðið sem olli Liðsleikhlésvillunni tapar einu (1) Liðsleikhléi (það þýðir að heildarfjöldi 

liðsleikhléa minnkar um eitt) 

b. Tæknileg ákvörðun sem er viðeigandi fyrir stöðuna á vellinum þegar að stöðvunin varð 

 

5. Ef að lið með vald á boltanum biður um Liðsleikhlé í einhverri af eftirtöldum aðstæðum: 

a. Beðið er um 4. Liðsleikhléið 

b. Beðið er um 2. Liðsleikhléið á síðustu 5 mínútum leiksins 

c. Beðið er um 3. Liðsleikhléið í fyrri eða seinni hálfleik 

d. Beðið er um Liðsleikhlé í framlengingu 

e. Beðið er um 2. Liðsleikhlé í sömu sókn 

Verða eftirfarandi ákvarðanir teknar: 

a. Stighækkandi refsing fyrir þann Starfsmann Liðsins sem bað um Liðsleikhléið með því að ýta á 

hnappinn (sjá samt grein 9) 

b. Leikurinn hefst með aukakasti til andstæðingsins, ef boltinn var í leik þegar stöðvunin varð eða 

c. Leikurinn hefst með því kasti sem dæmt hafði verið fyrir stöðvunina, ef að boltinn var úr leik 

þegar stöðvunin varð 

6. Ef að aðstæður þær sem lýst er í grein 5 koma upp þegar andstæðingurinn er með vald á boltanum 

verður ákvörðun tekin samkvæmt reglu 8:10b 

 



 

 

 

7. Ef óvart er ýtt á hnappinn verður engin refsing fyrir þann aðila, önnur viðurlög geta farið eftir reglum 

1-3. 

 

8. Ef að leikmaður biður um Liðsleikhlé þá eiga eftirfarandi refsingar við: 

a. Refsing fyrir viðkomandi leikmann samkvæmt reglu 4:6 eða 8:10c eftir því hvaða staða var á 

vellinum þegar stöðvunin varð 

b. Leikurinn er settur í gang með aukakasti til andstæðingsins, ef að liðið var með vald á boltanum 

við stöðvunina; og vítakasti, ef að andstæðingurinn var með vald á boltanum við stöðvunina 

c. Liðið sem olli Liðsleikhlésvillunni tapar einu (1) Liðsleikhléi (það þýðir að heildarfjöldi 

liðsleikhléa minnkar um eitt) 

9. Ef að eftirlitsmenn eða dómarar átta sig ekki á hver olli Liðsleikhlésvillunni mun Ábyrgur Starfsmaður 

Liðs fá refsinguna samkvæmt ofangreindum refsingum.  

 

10. Við tæknileg vandamál með Rafrænt Liðsleikhlé getur Starfsmaður Liðs beðið um Liðsleikhlé með 

því að nálgast ritaraborð og óska munnlega eftir Liðsleikhléi. Augnablikið þegar ýtt var á hnappinn 

gildir fyrir tímasetningu beiðnarinnar fyrir Liðsleikhléið. Í framhaldi skulu starfsmenn liðanna nota 

grænu spjöldin og taka leikhlé á hefðbundinn hátt það sem eftir lifir leiks. 

 

 

Samþykkt á fundi dómaranefndar 7.3. 2022 

 
Breytt 27.8.2022 

 

 


