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Seriebestämmelser för U16 DM 2020/2021, Småland
U16 DM kommer att genomföras som kvartsfinalserier A/B samt slutspel.
U16 DM Kvartsfinalserier A/B 2020/2021
2 serie om 4 lag/serie, 1 omg 3 matcher.

U16 DM Grupp A (Kvartsfinalserie)
HV71
Nässjö HC
Västerviks IK

Spelform:

U16 DM Grupp B (Kvartsfinalserie)
Gislaveds SK
IF Troja Ljungby
Tingsryds AIF

Enligt SIF:s Tävlingsbestämmelser 2020/2021 § 5:7 D – Seriemetoden –
tre poäng med Overtime och straffar.

Resultatrapportering: OVR Light.
Övrigt:

Periodpaus, 15 minuter.

Serieadministratörer:

Smålands Ishockeyförbund

Speldagar: Serie Kvartsfinalserie 1 omg 3 matcher/lag.
Kvartsfinalserierna ska vara färdigspelade senast den 13 februari 2021

Spelordning:

Se separata program.

Efter färdigspelade serier…
Lag 1 (seriesegrarna) i kvartsfinalserie A och B, den bäst rankade 2:an i Kvartsfinalserie A och B
samt Växjö Lakers HC är kvalificerade för spel i U16 DM Slutspel
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U16 DM Slutspel, Småland
Semifinalerna i U16 DM 2020/2021, Småland.
Semifinalerna spelas i bäst av 2 matcher.
Vid oavgjort resultat efter 60 minuter (3x20 minuter) förlängs matchen enligt TB 5:8, i max 10
minuter. Vid 10 minuters förlängning ska ingen spolning ske, paus inför förlängning är på max 3
minuter. Förlängningarna spelas med 4 utespelare + 1 målvakt. Vid lika resultat efter förlängning
avgörs matchen på straffslag enl. TB 5:9.
Skulle lagen efter två spelade matcher ha varsin seger skall andra matchen förlängas med Overtime
i max 10 minuter. Overtimen spelas med 5 utespelare + 1 målvakt. Har inget avgörande skett efter
förlängningen ska avgörandet ske med straffslag enligt TB 5:9. Vid denna andra match ska
ispreparering ske och paus max 15 minuter
Semifinaler
Semifinal 1:1 2021-02-27 Bästa Rankade 2:a Grupp A/B
Semifinal 2:1 2021-02-27 1:an kvartsfinal Grupp B

- Växjö Lakers HC
- 1:an kvartsfinal Grupp A

Semifinal 1:2 2021-03-06 Växjö Lakers HC
Semifinal 2:2 2021-03-06 1:an kvartsfinal Grupp A

- Bäst Rankade 2:an Grupp A/B
- 1:an kvartsfinal Grupp B

Efter färdigspelade semifinaler…
Segrarna i semifinalerna är kvalificerade för Final

Final
Finalen spelas i bäst av 2 matcher.
Vid oavgjort resultat efter 60 minuter (3x20 minuter) förlängs matchen enligt TB 5:8, i max 10
minuter. Vid 10 minuters förlängning ska ingen spolning ske, paus inför förlängning är på max 3
minuter. Förlängningarna spelas med 4 utespelare + 1 målvakt. Vid lika resultat efter förlängning
avgörs matchen på straffslag enl. TB 5:9.
Skulle lagen efter två spelade matcher ha varsin seger skall andra matchen förlängas med Overtime
i max 10 minuter. Overtimen spelas med 5 utespelare + 1 målvakt. Har inget avgörande skett efter
förlängningen ska avgörandet ske med straffslag enligt TB 5:9. Vid denna andra match ska
ispreparering ske och paus max 15 minuter
Final
Final 1:1

2021-03-13 Vinnare Semifinal 2

- Vinnare Semifinal 1

Final 1:2

2021-03-20 Vinnare Semifinal 1

- Vinnare Semifinal 2

Arrangemang
Hemmalaget ska:

- i god tid inbjuda motståndarlaget och.
- informera om tid och spelplats för matchen.
- Informera Smålands Ishockeyförbund om tid och plats för matchen.
- informera domarna om gällande bestämmelser.
- svara för samtliga kostnader kring matchen (domare, planhyra, ev.
träningstider mm).

Bortalaget ska:

- kontakta motståndarlaget och bekräfta inbjudan.
- om så önskas förse motståndarlaget med laguppställning.
- själva svara för reskostnader till och från spelplatsen.
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Övrigt.

Straffslagsavgörande
TB § 5:9 STRAFFSLAG
När matcher ska avgöras med straffslag gäller följande:
1.

Straffslagen utförs mot samma mål. Målet väljs av hemmalaget innan påbörjat
straffslagsavgörande. Straffslagsavgörandet ska slås på befintlig is och den ska inte
skrapas eller genomgå övrig isvård om inget behov föreligger.

2.

Lagen utser tre (3) spelare som ska utföra straffslagen. Dessa behöver inte namnges
i förväg. De fyra ombytta 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.

4.

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 officiella regelboken.

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 vartdera 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.
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