Västergötlands Ishockeyförbund

Tävlingsbestämmelser DM 2020/2021
Västergötlands Ishockeyförbund

•
•
•

U16 DM Västergötland 1 okt - 27 dec 2020
U15 DM Västergötland 19–20 dec 2020
Allmänna bestämmelser samt utdrag och
kompletteringar av SIF: s Tävlingsbestämmelser 2020/2021

Fastställda 2020-10-01
Västergötlands tävlingskommitté

Tävlingsbestämmelser DM 2020/2021
Västergötlands Ishockeyförbund
U16 DM
Deltagande lag skall bestå av spelare födda 2005 eller senare.
Genomförs med 9 lag i 3st 3 lags grupper där 1:an i respektive grupp är kvalificerad till
semifinal samt den bästa grupp 2:an.
Vinnarna i semifinalerna är klara för final. Ingen match om 3:e pris.
Spelperiod:

1 oktober 2020 - 27 december 2020

Startavgift:

Enligt beslut på Västergötlands Ishockeyförbunds verksamhetsmöte
2020-09-02
Avgiften ligger i föreningens varukorg i TSM och ska betalas via
PayEx. Avgiften ska vara betalad innan DM startar.

Disciplinärenden:

Disciplinärende handläggs av Västergötlands Ishockeyförbund
disciplinnämnd.
Enligt beslut på Region Syds verksamhetsmöte 2020-09-26 kommer
en administrativ avgift faktureras för varje ärende som leder till
disciplinär åtgärd i form av tillrättavisning, avstängning eller böter,
det kommer att faktureras den förening där spelaren eller ledaren
var säsongsregistrerad i vid förseelse.

Spelform:

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

Speltid:

3x20min

Speldagar:

Rekommenderade speldagar för gruppspelet och semifinal är
vardagar. Final lördag 27 december 2020

Rosters:

Laget får bestå av max. 22 spelare, varav minst en målvakt. Om
laget består av endast en målvakt och denne blir skadad medges 10
min. paus för ombyte av ny målvakt. Spelare, ledare och
kontaktperson ska senast 1 oktober 2019 registreras i Svenska
ishockeyförbundets tävlingsadministration (TSM).

Kallelse:

Senast 1 oktober 2020 skall arrangerande förening inkomma med
datum och tider till distriktsförbundet och deltagande lag.
Som kallelse räknas även matchtiden i Svenska ishockeyförbundets
tävlingsadministration (TSM).

Dispenser:

Inga överåriga spelare och snedstreckslag tillåts i DM för U16

Övrigt:

Segrande lag i DM för U16 representerar distriktet för kvalificering till
SM för U16. Lagpris till 1:an, 2:an och medaljer till segrande lag.
Prisutdelare Västergötlands Ishockeyförbund.
Går bra att starta gruppspelet innan den 1 oktober enligt
överenskommelse mellan föreningar.

Tävlingsbestämmelser DM 2020/2021
Västergötlands Ishockeyförbund
Domare:

Distriktsdomare tillsätts av Funktionärskommittén (FK)
Ordinarie distriktsdomare arvode

Resultatrapportering:

OVR Light
Senast den 1 oktober skall arrangerande förening meddela
Västergötlands Ishockeyförbunds kansli via mejl vilka
resultatanvändare det är för behörighet för DM.

Serieadministratör:

Västergötlands Ishockeyförbund

Grupper U16 DM
Grupp A

Borås HC
Mariestad Bois HC
Ulricehamns IF

Grupp B

Skara IK
Sörhaga/Alingsås Hockey
Vänersborgs HC

Grupp C

Grästorps IK
IFK Falköping IK
Skövde IK

Sista speldatum i gruppspelet och semifinal
Omgång 1
Omgång 2
Omgång 3
Semifinaler

2020-10-18
2020-11-08
2020-11-29
2020-12-13

För aktuellt spelprogram se: http://stats.swehockey.se/
Arrangör av final lördagen 27 december 2020 är: Skövde
Semifinaler
I semifinaler för DM gäller följande spellottning: Hemmalag och arrangör är grupp 1:an i
respektive grupp
1:an grupp A –Bästa grupp 2:an
1:an grupp B –1:an grupp C
Journummer
OVR

0470-79 54 58

TSM

070-890 67 29

Tävlingsbestämmelser DM 2020/2021
Västergötlands Ishockeyförbund
Ekonomi
Deltagande föreningar står för alla kostnader i gruppspelet och semifinaler.
Västergötlands Ishockeyförbund står för alla kostnader för finalen.
Arrangerande förening av finalspelet betalar arvoden till domarna och sedan fakturerar
domarkostnaden samt ishyra senast den 31 januari 2021 till VIF.
OBS! Domarkvittot skall bifogas fakturan för utbetalning
Varje förening är skyldig att inbetala de av årsmötet fastställda avgifterna för deltagandet i
seriespel och DM. Arrangerande förening svarar alltid för alla kostnader avseende is hyra.
SIF och respektive distriktsstyrelse ska övervaka att avgifter/skulder till SIF och SDF regleras
inom föreskriven tid. Anmälningsavgift till serie och lagförsäkring ska vara till fullo betalda
innan aktuellt DM spel inleds.
Förbundsstyrelsen och respektive SDF-styrelse kan besluta att förening, som har oreglerade
avgifter/skulder enligt föregående stycke, inte får delta i DM spel så länge sådana skulder är
oreglerade

Övrigt
Båda lagens ledare samt matchfunktionärer har tillsammans med domarna ett gemensamt
ansvar för att matchen genomförs på ett sportsligt korrekt sätt.
Det åligger arrangerande klubb att strax innan matchstart läsa upp följande text:
”Västergötlands ishockeyförbund och ………. (föreningens namn) vill som ett led i att skapa
god stämning i samband med våra matcher uppmärksamma er på följande:
•
•
•

Vi vill uppmana alla ledare, spelare och publik att uppträda respektfullt mot alla!
Stötta och heja på ert lag och smutskasta inte motståndarna.
Hjälp domarna att utföra sitt uppdrag i deras viktiga roll som matchledare och
respektera deras beslut genom en god sportslig attityd.

Utan domare blir det ingen match.
Lycka till!

Tävlingsbestämmelser DM 2020/2021
Västergötlands Ishockeyförbund
U15 DM
Deltagande lag skall bestå av spelare födda 2006 eller senare.
Genomförs med 8 lag i 2st 4 lags grupper där 1:an och 2:an i respektive grupp är kvalificerad
till semifinal.
Slutspel är semifinaler, match om 3:e pris och final.
I grupperna spelas 6 matcher enligt fastställd spelordning.
Mellan matcherna har lagen rätt till 20 minuters uppehåll.
Spelperiod:

19–20 december 2020

Startavgift:

Enligt beslut på Västergötlands Ishockeyförbunds verksamhetsmöte
2020-09-02.
Avgiften ligger i föreningens varukorg i TSM och ska betalas via
PayEx. Avgiften ska vara betalad innan DM startar.

Disciplinärenden:

Disciplinärende handläggs av Västergötlands Ishockeyförbund
disciplinnämnd.
Enligt beslut på Region Syds verksamhetsmöte 2020-09-26 kommer
en administrativ avgift faktureras för varje ärende som leder till
disciplinär åtgärd i form av tillrättavisning, avstängning eller böter,
det kommer att faktureras den förening där spelaren eller ledaren
var säsongsregistrerad i vid förseelse.

Spelform:

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

Speltid:

2x20min

Speldagar:

Gruppspel lördag 19 december och slutspel söndag 20 december
2020.

Rosters:

Laget får bestå av max. 22 spelare, varav minst en målvakt. Om
laget består av endast en målvakt och denne blir skadad medges 10
min. paus för ombyte av ny målvakt. Spelare, ledare och
kontaktperson ska senast 1 december 2020 registreras i Svenska
ishockeyförbundets tävlingsadministration (TSM).

Dispenser:

Inga överåriga tillåts i DM.

Kallelse:

Senast 1 december 2020 skall arrangerande förening inkomma med
tider till distriktsförbundet och deltagande lag. Som kallelse räknas
även matchtiden i Svenska ishockeyförbundets
tävlingsadministration (TSM).

Övrigt:

Snedstreckslag får deltaga i DM och kvalificera sig till slutspel.
Lagpris till 1:an, 2:an, 3:an och medaljer till segrande lag.
Prisutdelare Västergötlands Ishockeyförbund.

Tävlingsbestämmelser DM 2020/2021
Västergötlands Ishockeyförbund
Domare:

Distriktsdomare tillsätts av Funktionärskommittén (FK)
Ordinarie distriktsdomare arvode 2/3

Resultatrapportering:

OVR Light.
Senast den 9 december skall arrangerande förening meddela
Västergötlands Ishockeyförbunds kansli via mejl vilka
resultatanvändare det är för behörighet för DM.

Serieadministratör:

Västergötlands Ishockeyförbund

Grupper U15 DM
Grupp A

Skövde IK
Mariestad Bois HC
Grästorps IK
Ulricehamns IF

Grupp B

Borås HC
Sörhaga/Alingsås Hockey
Vänersborgs HC
HC Lidköping

För aktuellt spelprogram se: http://stats.swehockey.se/

Arrangör av gruppspel lördagen 19 december 2020 är:
Grupp A
Grupp B

Mariestad Bois HC
Sörhaga/Alingsås Hockey

Arrangör av slutspel söndagen 20 december 2020 är:
Slutspel

Grästorps IK

I semifinaler för DM gäller följande spellottning:
1:an grupp A – 2:an grupp B
1:an grupp B – 2:an grupp A

Journummer
OVR

0470-79 54 58

TSM

070-890 67 29

Tävlingsbestämmelser DM 2020/2021
Västergötlands Ishockeyförbund
I finalspelet U15 DM
Vid oavgjort resultat efter två perioders spel (40 minuter) 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 minuter) till dess att något av
lagen gjort mål. Laget som gör vinstmålet under Overtime vinner matchen
• Vid oavgjort resultat efter Overtime ska straffslag utföras enligt § 5:9. Laget som
vinner straffslagstävlingen vinner matchen och slutresultatet skrivs med ett mål mer
efter det oavgjorda resultatet till det segrande laget.
Ekonomi
Varje förening är skyldig att inbetala de av årsmötet fastställda avgifterna för deltagandet i
seriespel och DM. Arrangerande förening svarar alltid för alla kostnader avseende is hyra.
SIF och respektive distriktsstyrelse ska övervaka att avgifter/skulder till SIF och SDF regleras
inom föreskriven tid. Anmälningsavgift till serie och lagförsäkring ska vara till fullo betalda
innan aktuellt DM spel inleds.
Förbundsstyrelsen och respektive SDF-styrelse kan besluta att förening, som har oreglerade
avgifter/skulder enligt föregående stycke, inte får delta i DM spel så länge sådana skulder är
oreglerade.
Arrangerande förening betalar arvoden till domarna och sedan fakturerar domarkostnaden
senast den 31 januari 2021 till VIF. OBS! Domarkvittot skall bifogas fakturan för
utbetalning
Övrigt
Båda lagens ledare samt matchfunktionärer har tillsammans med domarna ett gemensamt
ansvar för att matchen genomförs på ett sportsligt korrekt sätt.
Det åligger arrangerande klubb att strax innan matchstart läsa upp följande text:
”Västergötlands ishockeyförbund och ………. (föreningens namn) vill som ett led i att skapa
god stämning i samband med våra matcher uppmärksamma er på följande:
•
•
•

Vi vill uppmana alla ledare, spelare och publik att uppträda respektfullt mot alla!
Stötta och heja på ert lag och smutskasta inte motståndarna.
Hjälp domarna att utföra sitt uppdrag i deras viktiga roll som matchledare och
respektera deras beslut genom en god sportslig attityd.

Utan domare blir det ingen match.
Lycka till!

