TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA.
UNGDOMSSERIERNA
A1 födda 2005–06 eller senare
A2 födda 2005–06 eller senare
B1 födda 2007–08 eller senare
B2 födda 2007–08 eller senare

C1 födda 2009–10 eller senare
C2 födda 2009–10 eller senare

Domaransvarig i föreningen (DAIF)
Förening som ska deltaga i seriespel måste ha en fungerande DAIF:are i föreningen.
Med fungerande menas att DAIF:aren genomgår av förbundet arrangerad DAIF
utbildning.

OVR ansvarig i föreningen
Det ska finnas minst en OVR ansvarig i varje förening, som deltar i förbundets
utbildningar och ansvarar och utbildar vidare i hemmaföreningen samt är
kontaktperson mot förbundet.

Båsfunktionärer
Då det enligt Tävlingsbestämmelserna ska finnas en utbildad protokollförare i
sekretariatet så har TK beslutat att minst en från varje förening ska genomgå en
utbildning i förbundets regi, för att sen kunna utbilda hemma i föreningen.

Antal spelare
Föreningen äger rätt att i varje match använda sig av max 20 st. utespelare
+ 2 st. målvakter, men det räcker med en målvakt när det gäller ungdomsmatcher.
För att kunna startat en match J18 Div. 2, A1-B2 så ska det vara minst
5 utespelare + målvakt.
A2 är en U16 serie och då gäller hybridicing.
Antal matcher per dag
Spelare får EJ representera två olika lag i samma åldersgrupp samma dag.

Matchtider
Seriespel i J20, J18, A1 och A2: 3x20 minuter + OT och straffar (Ej skrapning vid
eventuella straffar), effektiv tid.
Periodpaus 15 minuter.

Seriespel i B1, B2: 3x15 minuter effektiv tid.
Periodpaus vid spolning 15 minuter.
Seriespel i C1 och C2: 1x15 minuter x 3 matcher enligt Hemmaplansmodellen

Tillstånd för ungdomslag
Tillstånd kan endast beviljas för match mellan föreningar. SIF beviljar inte tillstånd
för icke föreningsdriven tävlingsverksamhet.
Alla föreningslag som avser delta i match, cup eller turnering, som arrangeras under
tiden 15 september till 31 mars, ska söka tillstånd hos sitt SDF. Är seriestart för
deltagande lag senare än 15 september gäller datum för aktuell series start. Tillstånd
för nationell match samt deltagande i cuper och turneringar söks i TSM.
För Småland gäller följande:
Om man deltar i en cup utanför Distriktets gränser eller arrangerar en egen cup
under tiden 15/9–31/3 ska alltid tillstånd sökas.
Arrangör av cup eller turnering ska vara SIF, SDF eller en förening (registrerad med
RFnummer) med aktiv ishockeyverksamhet för den aktuella åldersgruppen.
Arrangerande förening ska alltid söka tillstånd hos distriktsförbundet. Förening som
avser arrangera enstaka nationell träningsmatch innan seriestart behöver ej söka
tillstånd.
U9 och yngre tillåts delta i arrangemang inom det egna distriktet som genomförs i
enlighet med RF:s riktlinjer för barn och ungdomsidrott och där tävlingen har
underordnad betydelse. SDF ansvarar för att formerna för genomförandet regleras
enligt riktlinjerna. Tillstånd för deltagande i sådant arrangemang ska sökas hos SDF
även för U9 i enlighet med ordinarie regelverk.
Ordinarie serieverksamhet (seriespel och kvalspel) har företräde i arenan.
Godkända föreningsgemensamma snedstreckslag i seriespel kan delta i cuper eller
turneringar om arrangören så tillåter. Sammansatta lag utöver snedstreckslag ska
bestå minst av 75 procent egna spelare. Föreningslag som har färre än 75 procent
egna spelare i laget måste ha ett samarbete med det egna SDF:et.
Förening, spelare, ledare eller funktionär som bryter mot ovanstående bestämmelser
kan ådömas påföljd enligt TB 9:7 samt enligt SIF:s stadgar.
Vid internationella matcher ska tillstånd sökas oavsett tidpunkt för matchen och
detta gäller även match i vilken utländsk spelare som till exempel NHL-spelare
ska delta.
Ansökan om tillstånd ska ges in till SDF fyra veckor före match och

expeditionsavgift ska erläggas enligt TB kap 3. SDF ska med av- eller tillstyrkan
omgående sända ansökan vidare till SIF som beslutar i ärende
Det åligger arrangerande förening att säkerställa att inbjudna lag har tillstånd
från sitt landsförbund och är försäkrade.
Bindande avtal om internationell match får inte träffas innan tillståndet beviljats.

Förening som inte ansökt om internationellt tillstånd eller inte beviljas sådant
tillstånd men ändå spelar sådan match kan ådömas påföljd enligt TB 9:7. Det
åligger arrangerande förening att säkerställa att inbjudna lag har tillstånd från sitt
landsförbund och är försäkrade.

Avgiften för tillstånd är 250 kr inom Sverige och 600 kr (inkl. försäkring) för
internationella matcher.
Utebliven Tillståndsansökan debiteras med 2000 kr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER
§ 1:10 UTRUSTNING FÖR ISHOCKEYSPELARE
Alla spelare deltagande i tävlings- eller träningsmatcher inom svensk ishockey
ska bära korrekt utrustning enligt den officiella regelboken.
Vid internationella matcher och turneringar gäller IIHF:s regler.
Domare
Endast auktoriserade Domare får anlitas.
Till J20 och J18 matcher utser förbundets DK domare.
I alla A1 och A2 matcher skall huvuddomaren vara behörig på lägst
distriktsnivå. Matcherna ska dömas med tredomarsystem.
I samtliga ungdomsserier från B1 till C2 utser arrangerande förening
samtliga Domare. Det är tillåtet att döma B1 och lägre åldersgrupper med två
domare. Arrangerande förening kan dock besluta att dessa matcher ska dömas
med tredomarsystem.
Visir och halsskydd är obligatoriskt för samtliga Domare.
Matchrapporter
Samtliga matcher kommer att rapporteras via OVR Ligth och Lighter (online)
Matchprotokoll skall genom hemmalagets försorg sparas i föreningen.

Matchinbjudan och rekommenderad matchstart.
Spelordningen i TSM gäller som inbjudan.
Match bör börja tidigast 9.00 och senast 17.30. (sunt förnuft måste gälla med
tanke på reseavstånd)

Uppflyttningsbestämmelser.
J18 div.2 Småland

Två lag i samma serie.
Förening som deltar med två lag i serie som är kvalificerande till högre
serie kan enbart deltaga i eventuella kval med ett utav dem.
Föreningen måste namnge minst 12 spelare i respektive lag fram t o m den
15 februari 2021, efter den 15 februari 2021 måste samtliga spelare vara
namngivna i respektive lag.
I juniorserierna kan överåriga spelare spela i vilket lag som helst
fram t o m 15 februari, efter den 15 februari får man bara representera ett av
lagen.

Anmälan till serier.
Deltagande i annat distrikts seriespel
Förening som vill deltaga i ett annat distrikts seriespel måste även ha ett lag i
Smålandserien för samma årskull.
Dispens måste alltid sökas för att deltaga i annat distrikts seriespel.

Ändring av speldag.
Match som inte kan spelas enligt fastställt spelprogram ska spelas före
utsatt speldatum!

Match får under inga förhållande flyttas utan medgivande av
Tävlingskommittén.

Walk Over
W.O. får EJ förekomma.
Alla matcher skall spelas, Förening som uteblir från match kan uteslutas med
omedelbar verkan. Gäller då även nästkommande säsong.

Omlottning av serier.
Föreningar som efter Ungdomskonferensen 2020-08-22 drar ur lag ur serie eller
efteranmäler lag eller på annat sätt förorsakar omlottning av serie kommer att
debiteras en avgift om 2000 kr utöver startavgiften.

I övrigt hänvisas till Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser.

Distriktsmästerskap DM
J20 födda 2001 eller senare
J18 födda 2003 eller senare
U16 födda 2005 eller senare
U15 födda 2006 eller senare
U14 födda 2007eller senare
U13 födda 2008 eller senare
1.

Rätt att deltaga i DM har samtliga föreningar tillhörande Smålands
Ishockeyförbund.

2.

DM spelas som seriespel i mindre grupper enligt fastställt program.
Speltiden för U16-U15, 3x20 minuter + OT och straffar.
I finalspel 3x20 minuter + OT (10 min) och straffar.
Speltiden för U14-U13 är 3x15 minuter + OT och straffar.
I finalspel 3x15 minuter + OT och straffar.
Hänvisar till utskickade reviderade seriebestämmelser för DM!

3.

Seriemetoden enligt följande:
Ordningsföljden mellan lagen sker enligt följande.
A/ Segrande lag får 3 poäng.
Förlorande lag får 0 poäng.
Vid oavgjord match får båda lagen 1 poäng.
B/ Vid oavgjort resultat efter tre perioders spel gäller:
Lagen spelar med 3 utespelare + 1 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 min.)
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/ Kan ordningsföljden ändå inte fastställas sker lottning.

4.

Domare och linjemän bekostas av arrangerande förening enligt
gällande domartaxa!
I gruppspelet för U16-U15 tillsätts 1 st. HD av förbundet och
arrangerande förening tillsätter 2 st. Föreningsdomare.
För U14-U13 görs tillsättningen av arrangerande förening.
När det gäller finalerna så tillsätter Förbundet samtliga domare.
I gruppspelet döms det enligt följande:
Tre domarsystem gäller för U16 och U15.
Två domarsystem gäller för U14 och U13.
I finalspelet så är det tre domarsystem i samtliga årskullar.

5.

Spolning ska ske mellan perioderna likadant som i seriespel.

6.

Arrangerande förening tillsätter funktionärer i speakerbås mm.

7.

Liksom i serierna skall det gästande laget byta dräkt i händelse av att
båda lagen har lika dräkter.

8.

Samtliga matcher rapporteras online i OVR Light.

9.

I övrigt hänvisas till Svenska Ishockeyförbundets
tävlingsbestämmelser.

