Seriekrav
Juniorallsvenskan
HJ18/DJ16-17

Säsongen 2018-2019
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1.

Inledning
Åldersklass
Herrjuniorer HJ18, födda tidigast 2000. Inga dispenser ges för överåriga spelare.
Damjuniorer DJ16-17, födda tidigast 2001. Inga dispenser ges för överåriga spelare.

Anmälan
Varje till Svenska Innebandyförbundet(SIBF) ansluten förening har, om inte särskilda skäl
föreligger, rätt att anmäla sig till deltagande i junior- eller ungdoms-SM med ett lag i varje
tävling/klass.
Anmälan sker genom att föreningen anmäler laget i av SIBF utsett IT-system (iBIS) på av
SIBF utsatt datum.
Anmälan är bindande. Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej.
Lag som avanmäler sig senare än 15 dagar före första seriematch kommer att debiteras två
fastställda WO-avgifter.
Lag som avanmäler sig efter seriestart kommer att debiteras två fastställda WO-avgifter
samt kostnader enligt gällande tävlingsbestämmelser.

Tolkningsordning
Om lydelse i seriekraven och SIBF:s tävlingsbestämmelser står i strid med varandra, gäller
lydelsen i seriekraven.
Tävlingsutskottet (TU) äger besluta i frågor som inte regleras i tävlingsreglerna eller
förutsetts i dessa seriekrav.

SM-spel
SM-spel för juniorer och ungdomar ska, om särskilda skäl inte föreligger, årligen anordnas
av SIBF.
Juniorallsvenskan gäller som spel om Svenskt Mästerskap (SM).

Tävlingsstyrelse
SIBF administrerar Juniorallsvenskan.
SIBFs Tävlingsutskott (TU) är tävlingsstyrelse.

Uppgiftsskyldighet
Föreningsuppgifter ska läggas in i iBIS på av SIBF meddelat datum.

Seriesammansättning
Seriesammansättningen fastställs av SIBFs Tävlingsutskott (TU).
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Spelordning
Spelschemat fastställs av SIBFs Tävlingsutskott (TU).

Tävlingsmetod
Seriespel
Lagen indelas i serier om max vardera tio (10) st lag. Spelas som dubbelserie.
Tävlingsutskottet kan besluta om att spela vissa serier enligt så kallad NHL modell.
NHL modell innebär att även enkelmöten mot lag i annan grupp spelas.
Play Off
Efter seriespelet spelas Play Off, som är kvalificerande för slutspel. SIBF:s Tävlingsutskott
meddelar innan seriestart hur många lag per serie som är kvalificerade för Play Off.
Innebandyfesten
Åtta lag är kvalificerade för slutspel som spelas under Innebandyfesten.
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2.

FÖRE MATCH
Planering av matchtider
Seriespel
Hemmalagen ansvarar för matchläggningen.
Hemmalagen bokar halltid och ansvarar för att lägga in tiderna i iBIS. Eventuella avsteg från
speldag ska godkännas av SIBF (TU)
Matcher i serien kan läggas på en vardag mellan kl 19.00- 20.00 om det är mindre än 10 mil
enkelresa för motståndarna och det inte anses vara avsteg från speldatum.
Play Off
Matcher kan läggas på en vardag mellan kl 19.00- 20.00 om det är mindre än 15 mil
enkelresa för motståndarna och det inte anses vara avsteg från speldatum.

Matchändring
Framställan om ändrad matchtid ska inges skriftligen på fastställd blankett där samtliga
uppgifter ska vara ifyllda. Ansökan ska ske senast tio (10) dagar före fastställd speldag.
Föreskriven avgift faktureras hemmalaget efter godkänd matchflytt.
För sent inkommen ansökan om matchändring beaktas inte, såvida inte särskilda skäl
föreligger.

Laguppställning
iBIS protokoll används. Deltagande lag lägger upp laguppställning i iBIS.

Domare
Domare tillsätts av arrangerande förenings SDF. I Juniorallsvenskan ska domarna som lägst
vara rankade som högsta distriktsdomare. Samma gäller för matcherna i Play Off.
Vid Innebandyfesten tillsätter SIBF domarna.

Domararvoden
Hemmalag betalar domararvode, reseersättning och ev. restidsersättning.
Ersättning till domare utbetalas i sin helhet av arrangerande förening i anslutning till match.
Vid innebandyfesten betalas domarnas ersättning av SIBF.

Reseersättning till domare
I seriespelet betalas reseersättning och eventuell restidsersättning av hemmaföreningen.
I slutspelet betalas reseersättning och eventuell restidsersättning av arrangören.

Arrangemang
Hemmalag svarar för kostnader och behåller intäkter för hemmamatch.
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3 UNDER MATCH
3.1. Matchrapportering
Hemmalaget bör rapportera matchhändelser on-line under match och övrig statistik efter
spelad match.
Slutresultat ska rapporteras efter match. Se även 4.1

3.2. Speltid och sudden death
Herrjunior 18
I seriespelet spelas matcherna 3 x 20 minuter rullande tid, sista tre (3) minuterna effektiv
speltid. Periodpaus fem (5) min.
I Play Off spelas 3 x 20 minuter effektiv speltid med periodpaus tio (10) min. Eventuell
förlängning (sudden death) spelas 10 minuter effektiv speltid, därefter, om fortfarande
oavgjort, straffläggning enligt regelhandboken.
Under Innebandyfesten spelas poolspel 2 x 20 minuter effektiv speltid.
I semifinal och final spelas matcherna 3 x 20 minuter effektiv speltid. Eventuell förlängning
(sudden death) spelas 10 minuter effektiv speltid, därefter, om fortfarande oavgjort,
straffläggning enligt regelhandboken.
Damjunior 16-17
I seriespelet spelas matcherna 3 x 20 minuter rullande tid, sista tre (3) minuterna effektiv
speltid. Periodpaus fem (5) min.
I Play Off spelas 3 x 20 minuter rullande speltid med periodpaus fem (5) min. Eventuell
förlängning (sudden death) spelas 10 minuter rullande speltid, därefter, om fortfarande
oavgjort, straffläggning enligt regelhandboken.
Under Innebandyfesten spelas poolspel 2 x 20 minuter rullande speltid.
I semifinal och final spelas matcherna 3 x 20 minuter rullande speltid (tre sista minuterna
effektiv speltid). Eventuell förlängning (sudden death) spelas 10 minuter rullande speltid,
därefter, om fortfarande oavgjort, straffläggning enligt regelhandboken.
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4

EFTER MATCH

4.1. Resultatrapportering
Hemmalaget ansvarar för att resultatrapportering sker. Resultatrapportering ska göras i iBIS
direkt efter matchslut.

4.2. Händelserapportering
Händelserapportering ska göras i iBIS. Detta bör ske fortlöpande under match om möjlighet
finns, annars ska det ske senast fyra (4) timmar efter avslutad match.

4.3. Protest i slutspel
Protest avseende matcher i Play Off ska ha inkommit till tävlingsstyrelsen senast 24 timmar
efter avslutad match.
Inkommen protest ska genom tävlingsstyrelsens försorg omedelbart delges den mot vilken
protesten är riktad, med begäran om yttrande senast tredje (3:e) vardagen efter datum för
delgivning.
Vid Innebandyfesten skall protest och protestavgift ha inkommit senast en (1) timme efter
avslutad aktuell match.
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5

ÖVRIGT

5.1. Musik under match
Musik kan spelas i samband med spelavbrott och periodpauser. Det är inte tillåtet att spela
musik under pågående spel.

5.2. Utrustning för funktionär
På funktionärers kläder får inte andra symboler, bilder, texter eller dylikt än egna föreningens
och eventuella sponsorer förekomma.

5.3. Reseutjämning
Reseutjämningsbidrag för grundseriespel i Juniorallsvenskan finns och handläggs av TU.
Inga resebidrag finns för slutspelet.
För att förening ska erhålla medel ur reseutjämningspotten ska denne ha fullgjort sina
skyldigheter mot SIBF. Har detta inte skett görs avräkning innan utbetalning sker.

5.4. Priser
Slutspel
Segrande förening erhåller pokal samt RF:s mästerskapstecken. Föreningen erhåller även
30 st medaljer samt 20 st av RF:s mästerskapstecken.
Tvåan, trean erhåller pokal samt 30 st medaljer.
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