Tävlingsbestämmelser
TV-pucken säsongen 2014/2015.

1

SPELARNAS ÅLDER

Spelarna i TV-pucken 2014/2015 ska vara födda 1999 eller senare.
2

ANTAL SPELARE

Spelartrupp för TV-pucken får vara högst 20 spelare + 3 målvakter. I varje match får max
20+2 spelare vara ombytta.
3

UPPVÄRMNING

10 puckar och 5 minuter innan angiven matchtid. Värmningen sker på den sidan av banan där
laget har sitt spelarbås.
4

MATCHSTART

Matchstart sker på angiven tid enligt spelprogrammet.
OBS! Innan matchstart skiftar lagen sida och börjar matchen på den motsatta sidan från sitt
spelarbås.
3

SPELFORM / SPELTID

Seriebestämmelser § 5:7 D.
Speltiden i varje match i TV-pucken är 2 x 20 minuter effektiv tid. Ordinarie periodpaus får
vara max 15 minuter. Periodpaus inför over time får vara max 2 minuter (inget sidbyte).
6

SPELREGLER

Enligt SIF;s spelregler.
7

UTRUSTNING

För utespelare och målvakter gäller de av SIF godkända halsskydd samt huvudskydd
tillsammans med heltäckande ansiktsskydd.
8

SPELPROGRAM

Två kvalgrupper kommer att spelas med sex lag i varje (totalt 12 lag). Två bäst placerade lag
från respektive kvalgrupp är kvalificerade till slutspel.
Gruppindelning:
Kvalgrupp A:
Blekinge, Gotland, Småland 2, Västergötland, Östergötland,
Södermanland

Kvalgrupp B:

Jämtland/Härjedalen, Medelpad, Bohuslän/Dal, Västmanland,
Hälsingland, Örebro,

I slutspelet deltar 4 lag från kvalspelet plus 12 lag som är direktkvalificerade totalt 16 lag.
Gruppindelning:
Slutspel Grupp A:
Stockholm Syd, Norrbotten, Gästrikland, 2; högst rankade kvallag
Slutspel Grupp B:
Västerbotten, Värmland, Göteborg, 4,e högst rankade kvallag
Slutspel Grupp C:
Småland 1, Ångermanland, Uppland, Högst rankade kvallag.
Slutspel Grupp D:
Dalarna, Skåne, Stockholm Nord, 3,e högst rankade kvallag.
9

SPELARNAS DISTRIKTSTILLHÖRIGHET

Hemdistrikt, där spelaren deltagit i serieverksamheten i distriktet samt varit registrerat efter
den 31 januari 2014, äger rätt att använda spelaren i TV-pucken.
Om spelaren inför säsongen 2014/2015 flyttat till ett annat distrikt som han vill representera
kan dispens sökas hos Tävlingsnämnden. Förutsättning för att dispensen ska behandlas är att
ansökan om dispens inkommer till SIF skriftligt senast fredagen den 8 augusti 2014 och att de
berörda distrikten är överens om spelarens tillhörighet.
10 MEDBORGARSKAP
TV-pucken är en del av Utveckling - och landslagsavdelningens program för talangutveckling
för kommande elitspelare. Av denna anledning finns krav på Svenskt medborgarskap för
samtliga spelare för att kunna delta i TV-pucken.
11 EKONOMI
SIF ersätter arrangören för 25 personer per distriktslag. Distriktet står för egna kostnader
utöver SIF;s ersättning till arrangören. Extra kostnad betalas direkt till arrangören.
Reseersättning a 120:- milen utgår för resan tur och retur från avreseort till spelort.
12 REKLAMBESTÄMMELSER
Allmänt
Dräktreklam
Svenska Ishockeyförbundet disponerar all reklam på tävlingsdräkten. Detta gäller samtliga
TV- sända matcher i TV-pucken.
Dispens för egen reklam kan beviljas endast på ingångna avtal som löper över flera säsonger
och i förväg är godkända av SIF,s marknadsavdelning..
Is- och sargreklam
Svenska Ishockeyförbundet disponerar samtliga reklamplatser på isen och sargen.

13 SERIEBESTÄMMELSER I SAMTLIGA MATCHER
§

5:7 D

SERIEMETODEN – MED STRAFFAR

Beträffande ordningsföljden gäller följande:
A

Segrande lag under ordinarie tid får 3 poäng.
Förloraren får 0 poäng.
Vid oavgjord match får lagen 1 poäng vardera.

B

Vid oavgjort resultat efter två perioders spel (40 minuter) gäller:
Lagen spelar med 5 spelare inklusive målvakt.
Målvakt får ej ersättas med utespelare under Overtime undantaget avvaktande utvisning.
Om ett lag ersätter målvakten med en utespelare (ej avvaktande utvisning) under
Overtime ska laget ådömas ett lagstraff (2 min).
Matchen förlängs enligt Overtime-metoden (dock högst 5 minuter) till dess att något av
lagen gjort mål. Laget som gör vinstmålet under Overtime erhåller ytterligare en poäng.
Vid oavgjort resultat efter ”overtime” skall straffslag utföras enligt § 5:9.
Laget som vinner straffslagstävlingen vinner en poäng till och slutresultatet skrivs med
ett mål mer efter det oavgjorda resultatet till det segrande laget.

C

Ordningsföljden mellan lagen i en serie avgörs med antalet vunna poäng.

D

Vid lika poängställning avgör målskillnaden, det vill säga skillnaden mellan antalet
gjorda och insläppta mål.

E

Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest mål.

F

Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat avgörande.

G

Om det inte finns någon möjlighet att fastställa ordningsföljden sker lottning.

§

5:9 STRAFFSLAG

När matcher ska avgöras med straffslag gäller följande:
1.

Straffslagen utförs mot båda målen utan sidbyte.
Mitten av banan från mittcirkeln till mål skrapas. EJ i TV-pucken

2.

Lagen utser tre (3) spelare som ska utföra straffslagen. Dessa behöver inte
namnges i förväg. De fyra målvakterna och samtliga spelare som finns på
laguppställningen har rätt att delta i straffläggningen.

3.

Utvisad spelare som inte avtjänat sitt straff får inte utföra straffslag. Utvisad
spelare ska vara kvar i utvisningsbåset alternativt omklädningsrummet.

3.

Domaren avgör genom lottning och under överinseende av lagens kaptener,
vilket lag som ska starta straffläggningen. Vinnaren av lottningen får välja
om hans lag ska börja skjuta eller inte.

5.

Målvakterna från respektive lag får bytas efter varje straffslag.

6.

Straffslagen utförs enligt Officiell regelbok 509.

7.

Lagen utför tre straffslag vardera. Turordningen mellan lagen skiftas. Om ett
avgörande sker tidigare exempelvis 2-0, ska inte resterande straffslag utföras.

8.

Om resultatet är oavgjort efter tre straffar av vardera laget ska straffslag utföras
enligt Sudden Death, med samma eller nya spelare, med det andra laget som
startar straffläggningen. Samma spelare kan användas för straffslagen i Sudden
Death. Det lag som först har gjort flest mål, efter lika antal utförda straffslag, har
segrat.

9.

Protokollföraren antecknar samtliga spelare som lägger straffslag och de
målvakter som deltar, samt utgången av straffläggningen.

10.

Endast det avgörande målet räknas in i slutresultatet. Målet krediteras den spelare
som gjorde det avgörande målet och den målvakt det berör

