
Brännbolls-cupen i Karamalmens skola 

Turneringssystem och Regler 
 
Bränckacupen är en direkt utslagstävling (cup), d.v.s., det vinnande laget i varje match går 
vidare till nästa omgång, och det förlorande laget faller ut direkt. Detta är nödvändigt för att 
begränsa antalet matcher så att turneringen kan genomföras under en kväll. Lagen utgörs av 
de enskilda klasserna i skolan. Inget handikappsystem tillämpas. Huvuddomaren avgör hur 
lag med olika antal spelare hanteras. Alla får spela. 
 

Spelordning 
Spelschemat lottas inte nödvändigtvis ut, utan läggs upp enligt följande principer: 

● Varje lag skall ha en rimlig chans att vinna sin första match 
● De högst rankade lagen skall kunna mötas i final 

 

Regler 

Spelplanen 
Domarna ritar upp planerna på gården innan spelen börjar. 
Spelplanen är rektangulär och avgränsad med s.k. baslinjer och sidolinjer. Planen är indelad i 
två lika stora delar med en mittlinje, parallell med baslinjerna. Exakta mått behövs ej för 
planen. Idealet är en volleybollplan, gärna minst 7m*14m. Runt planen dras ett yttre streck 
inom vilken åskådarna inte får komma. Detta streck är 2m från baslinjen och 1m från 
sidolinjen. 
 

Spelets gång 
Lagen står mitt emot varandra i den markerade planen och försöker bränna varandra med 
boll. Vardera laget väljer en person som står bakom motståndarlagets baslinje. Denna person 
får inte bränna. Han/hon går in på planen då första spelaren från det egna laget blir bränd, 
och då går och står bakom motståndarlaget. Denna spelare får bränna. Spelet börjar så att 
bollen två gånger kastas av och an över hela planen innan man börjar bränna. 
En spelare blir bränd ifall bollen rör vid honom/henne och sedan rör marken eller en annan 
spelare. Endast den spelare som bollen först vidrör blir bränd. Ifall bollen rör marken först blir 
ingen spelare bränd. 
Ifall spelaren lyckas fånga bollen och hålla den så att den inte rör marken blir spelaren inte 
bränd utan i stället blir kastaren bränd. En spelare kan rädda en annan spelare genom att 
fånga bollen efter att den rört i den andra spelaren utan att bollen rör marken. I detta fall blir 
den första spelaren inte bränd utan den spelare som kastade bollen blir bränd. Ingen får kasta 
från planens sidor på motståndarlaget. Ifall bollen tar i spelarens huvud blir spelaren inte 
bränd. Ifall bollen går ut på sidorna får det lag bollen på vars sida bollen gick ut. 



Det lag vinner som har spelare kvar då andra lagets alla spelare blivit brända. 
  
 

Checklista för domare 
● Bollar 
● Visselpipa 
● Planerna uppritade och hörnen och mittlinjen utmärkta med koner. 
● Spelschema 
● Regler 



 


