Smålands Ishockeyförbund
Till Berörda parter

Växjö 2019-11-27

DM 2019-2020
DOMARE
ARVODEN: Förteckning över domararvoden för säsongen 2019-2020
Resersättning gällande taxa.
TILLSÄTTNING:
POOLSPELEN
U16 och U15, DK tillsätter HD, arrangören tillsätter tillsammans med DK och Daifaren i föreningen 2 LD.
U14 och U13 tillsätter arrangerande förening samtliga domare. Tvådomarsystem.

ARRANGERANDE FÖRENING SKALL.
1. Betala domarna enligt gällande domartaxa och sedan fakturera Smålands
Ishockeyförbund med bifogade kopior på domarkvitton som bilaga.
2. Resultatrapportering lika som i seriespel, OVR Light onlinerapportering. Det är väldigt viktigt
att arrangerande förening anmäler vilka som kommer att vara protokollförare under
turneringarna.
(Matchprotokollen skall sändas in till förbundet senast dagen efter.)
3. Tillsätta matchfunktionärer.
4. Sända inbjudan till gästande föreningar och domare snarast.
5. Erbjuda gästande förening lunch med prisuppgift.
6. Domare som dömer fler än två matcher skall erhålla lunch.
7. Domarcoacher skall erhålla lunch på U15 och U16 DM.
SPELTIDER:
U16, U15. 2x20 min.+Owertime och straffar vid poolspelen.
U14, U13. 2x15 min. + Owertime och straffar vid poolspelen.

Kvalificerade till DM finalerna som spelas i Virdavallens Ishall, Alvesta lördagen den
14 december enligt följande:
U13

Segrarna i semifinalpool A & B

U14

Segrarna i semifinalpool A & B

U15

Segrarna i semifinalpool A & B

U16

Segrarna i semifinalpool A & B
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Smålands Ishockeyförbund
Distriktsmästerskap DM
J-20 födda 2000 eller senare
J-18 födda 2002 eller senare
U-16 födda 2004 eller senare
U-15 födda 2005 eller senare
U-14 födda 2006 eller senare
U-13 födda 2007 eller senare

1.

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

2.

DM spelas som seriespel i mindre grupper enligt fastställt program.
Speltiden för U16-U15, 2x20 minuter + OT och straffar.
I finalspel 3x20 minuter + OT (10 min) och straffar.
Speltiden för U14-U13 är 2x15 minuter + OT och straffar.
I finalspel 3x15 minuter + OT och straffar.

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 två perioders spel gäller:
Lagen spelar med 4 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 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.
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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 Smålands Ishockeyförbund.
I poolspelet för U16-U15 tillsätts 1 st. HD av förbundet och
arrangerande förening i samråd med DK tillsätter 2 st.
Föreningsdomare.
För U14-U13 görs tillsättningen av arrangerande förening.
Domare som dömer fler än två matcher skall erhålla lunch.
När det gäller J20, J18 och samtliga finaler så tillsätter Förbundet
samtliga domare.
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.
Lagen ska beredas uppvärmning på is 5 minuter i direkt anslutning
till matchstart.
Fem puckar per lag.

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.
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