TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR UNGDOMSISHOCKEY MEDELPAD 2018-2019
För Medelpads Ishockeyförbund anordnad pojk/flickishockeyverksamhet gäller Svenska
Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser med följande tillägg:
1. Tävlingsbestämmelser för DM U16.
DM sker i seriespel enligt Svenska Ishockeyförbundets Tävlingsbestämmelser § 5:7 D – seriemetoden
(3 poängsystem med straffar). U16 DM spelas 2x20 min. Medelpads Ishockeyförbund kan bevilja spel
i 3x20 vid ök mellan lagen, detta måste ansökas om i god tid.
2. W.O. får ej förekomma.
I händelse av att något lag lämnar W.O. kan det laget bli ersättningsskyldig till motståndarlaget som
erhållit W.O. Deras resekostnader, utgifter för domare och andra skäliga kostnader kan förekomma.
Protest mot W.O. med ersättningsanspråk skickas skriftligt till MIF:s TK vilken beslutar i dessa
ärenden, senast veckan efter det att W.O. lämnats. Resultatet skall skrivas till 5-0 till det icke felande
laget. Detta gäller både serie- och DM-matcher.
3. Flyttande av match
Seriematch bör spelas senast söndag innevarande vecka som omgången tillhör. Vill något lag flytta
matchdatum till en senare eller tidigare tidpunkt än den vecka som matchen skall spelas måste båda
föreningarna vara överens och i samband därmed också ha kommit fram till ett nytt speldatum.
Detta datum måste omedelbart meddelas MIF. Om lagen inte kan komma överens skall MIF:s TK
kopplas in för att lösa tvisten. Skadestånd eller uteslutande från seriespel innevarande och
nästkommande säsong kan komma att utdömas om inte tvisten går att lösa. Se även ”Dispens för
Cup-deltagande”.
4. Sanktion för Cup-deltagande
För att få delta i cup eller turnering under tävlingssäsong måste förening söka sanktion (tillstånd) för
detta hos MIF via TSM. Sanktion beviljas endast för lag med spelare i U10 och äldre. Undantaget är
”spel på tvären”, spontanmatch mellan grannföreningar eller annat arrangemang där tävlingen har
underordnad betydelse. Dvs enklare sammandrag för U9 får endast vara 1-dagars med deltagande
lag från Medelpad + gränsföreningar i närliggande distrikt. Sanktion beviljas inte för
turneringar/cuper med individuell statistik (t ex skytteligor, poängligor, All-Starlag mm) före U13.
Seriematch går alltid före cup/turneringsmatch (se punkt 2 ang W.O.). Vill något lag flytta datum för
seriematch till en senare eller tidigare tidpunkt än den vecka som matchen skall spelas måste båda
föreningarna vara överens och i samband därmed också ha kommit fram till ett nytt speldatum.
Detta datum måste omedelbart meddelas MIF. Önskar förening delta i internationell cup/turnering
ska sanktion sökas oavsett tidpunkt under säsong, se § 8:2 SIF TB.
5. Köldgräns
Vid kallare väderlek än -15 grader C skall match inställas. I övrigt gäller sunt förnuft vid
väderleksfrågor. Meddelande till motståndarlaget om uppskjutande av match på grund av otjänlig
väderlek skall lämnas senast fem timmar innan matchstart och nytt datum fastställs omgående. Se
även regel 3.
6. Distriktslagen
Vid uttagningar, tester, sammankomster och matcher för spelare uttagna till något av distriktens lag
exempelvis Norrcupen och TV-puck äger föreningen/laget ej rätt att förfoga över uttagna spelare.
Datum – tider – aktuella namnuppgifter meddelas föreningar och lagansvariga i god tid så att
föreningarnas/lagens planering ej störs mer än nödvändigt.

7. Dispensbestämmelser U9-U14:
Dispens – för samtliga ungdomsserier gäller att föreningen kan beviljas generell dispens för tre
överåriga utespelare och en överårig målvakt per match om ej annat överenskommits. Max en
överårig utespelare på isen om inte annat överenskommits. För tjejer/damer gäller i U12 maxdispens
för spelare U14 och yngre. I övrigt får tjejer/damer spela fritt i U14-U16. Överåriga spelare behöver
inte ha armbindel utan ledarna i respektive lag ska tillsammans före match gå igenom sina eventuella
överåriga med varandra.
8. Resultatrapportering/Matchprotokoll
Hemmalag ska rapportera in resultatet i TSM så fort som möjligt efter matchen.
Matchprotokoll sparar hemmalaget då det är påskrivet av domaren. Detta för att vid skador kunna
verifiera mot försäkringsbolaget Svedea att spelaren i fråga har deltagit i match.
9. Återbud efter lottning
Förening som lämnar återbud till deltagande i serie efter verkställd lottning, åsamkas att
anmälningsavgiften är förverkad.
10. Återbud efter seriestart
Förening som lämnar återbud till deltagande i serie efter seriestart eller förening som uteslutits, ska
förutom kostnaden enligt ovan även ersätta rese- och domarkostnader i samband med seriematcher
som föreningen spelat mot övriga deltagande lag, innan tidpunkt för återbud/uteslutning. Dessa
ersättningar tillfaller drabbade föreningar. Distriktets TK ska alltid kontaktas i frågor rörande denna
punkt.
11. Byten för U9-U12
Se regel 17.
12. Utrustning
Åldersanpassade klubbor för U9-U12. Ledaransvar. I övrigt gäller Svenska Ishockeyförbundets regler.
13. Serietabeller
Serietabell upprättas endast i U13 och serier däröver.
14. Kallelse till match
Hemmalaget är skyldigt att kalla till match senast en vecka före angiven speldag. Kallelsen gäller både
för domare och för motståndarlag.
15. Tacklingar
Tacklingar är tillåtna från och med U12.
16. Puck över sarg
I serierna U15 och äldre gäller Svenskans regel om puck över sarg. U14 och yngre tas regeln bort.
17. Åldersanpassade regler
U9 här kommer speltid mm att fastställas v 42. Spelyta är ”spel på tvären” enligt direktiv från
seriemötet.
U10-U12 Administreras är Hälsinglands Ishockeyförbund som utformar reglerna.
U13 Speltid 3x15 min enligt SIF:s regler. Matcherna spelas med minst 2st föreningsdomare. Svenska
Ishockeyförbundets Tävlingsbestämmelser § 5:7 A – seriemetoden (2 poängsystem).

U15/16 Speltid 3x20 min enligt SIF:s regler. Ångermanlands Ishockeyförbund administrerar serierna
och de spelas enligt TB §5:7 D och rapporteras via TSM OVR Light.
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