Tävlingsbestämmelser för
ungdomsishockey. (2016-17)
För Ångermanlands Ishockeyförbund anordnad ungdomshockeyverksamhet
gäller Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser med följande
tillägg - förtydliganden:
1

Seriemetod/resultat
Enligt SIF:s Tävlingsbestämmelser 5:7 A –seriemetod (2 p system)
OBS i U 11 och U 12 upprättas inga tabeller.

2

Tillstånd för att arrangera Cuper och delta i Cuper
Se SIF:s tävlingsbestämmelser § 8.1
Tillstånd krävs både för att anordna och att delta i cuper.
För deltagande i tillståndsgiven cup inom Ångermanland krävs inget tillstånd för
Ångermanlands lag.
OBS: Seriematcher går alltid före cuper. Överenskommelse med motståndarlaget i
seriematch om ändrat/nytt speldatum måste ske i god tid.

3

Tävlingsbestämmelser för DM U 16 (om spel sker i serie)
Enligt SIF:s Tävlingsbestämmelser – seriemetod (2 p system)

4

W.O.
W.O. får ej förekomma. I händelse att något lag lämnar W.O. kan det laget bli
ersättningsskyldig 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 ÅIF´s TK, senast en vecka efter det att W.O.
lämnats. Anmärkning: Får ett lag exempelvis många spelare sjuka, så äger laget rätt
att i samråd med motståndarlaget ändra matchdatum, dock skall serieadministratören
ha sista ordet.

5

Köldgräns -väderleksförhållanden
Vid kallare väderlek än -17o C skall matchen inställas, gäller utebanor. 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, även serieadministratören meddelas och nytt matchdatum fastställs
om möjligt omgående.

6

Distriktslagen
Vid uttagningar, tester, sammandragningar, matcher för spelare uttagna till något av
distriktslagen exempelvis Stålbucklan, Norrlandsmästerskap, Norrcup och TV-puck
äger klubben/laget ej rätt att förfoga över uttagna spelare.
Datum - tider - aktuella namnuppgifter meddelas klubbar och lagansvariga i god tid så
att klubbarnas planering ej störs mer än nödvändigt .

7

Domarsättningar
I U 16 tillsätter ÅIF huvuddomare och linjemän. I U 15 och U 14 tillsätter ÅIF
huvuddomare och föreningarna linjemän. I U 13, U 12, och U 11 tillsätter föreningen
samtliga domare.

I DM för U 16 , tillsätter ÅIF huvuddomare och linjemän I U 15 och U 14 tillsätter ÅIF
huvuddomare. Linjemän tillsätts av föreningen.
Egna domare ska vara minst två år äldre än deltagande lags spelare och genomgått årlig
föreningsdomarutbildning. OBS! Vid matchändringar glöm ej att meddela domarna
(förenings). ÅIF meddelar distriktsdomarna vid matchändringar som meddelats i god
tid. OBS alla lag ska ha en domarvärd/ansvarig.
8

Flyttande av match
Flyttning av match i seriespel får endast ske en (1) gång.
Om berörda lag ej kommer överens om nytt speldatum, efter att hemmalaget gett 2
förslag, kontaktas serieadministratören.
OBS! Vid matchändring, glöm ej att meddela ändringen till domarna, och
serieadministratören.
Vid flyttning-ändring av bokad match av annan anledning än enligt punkt 6 måste båda
lagen vara överens och måste bestämmas senast 1 dygn innan matchstart. Se även p.5.
Serieadministratören kontaktas.

9

Slutspelande av serie
Serierna skall vara slutspelade senast en vecka efter sista spelomgång. Detta gäller
endast om det inte ska fortsätta spelas i slutspel- fortsättningsserie, kval eller
liknande.

10

Serieindelning – Åldrar- 30 % regeln
U 16 Födda -01 och yngre
U 13 Födda -04 och yngre
U 15 Födda -02 och yngre
U 12 Födda -05 och yngre
U 14 Födda -03 och yngre
U 11 Födda -06 och yngre
I U 11 - U 15 får max 30 % av lagets spelare vara 1 år äldre.
Räknas på matchprotokollet.
Ex. U 15 -02 får man ha 30 % födda 01, OBS dessa är inte dispensspelare.
Ev. dispenser inräknas i dessa 30 %.
Stort ledaransvar att endast använda sig av 30% regeln om behov verkligen finns.
Ex: Det ska inte vara de ”bästa” 01 orna man använder sig av i U 15.
Fyll på med spelare i första hand underifrån.
Regeln är till för att alla ska få spela ishockey inte för att vinna matcher

11

Flyttning mellan lag
Spelare får flytta fritt mellan de lag i sin förening som spelarens ålder ger möjlighet till
enligt serieindelning. Gäller ej dispensspelare.

12

DM
Om DM spelas i cupform sker fri lottning av ÅIF.
Snedsträckslag som spelar i serien tillåts spela med spelare tillhörande berörda lag i
DM, men endast med rätt ålder på spelare, (ej 30% eller dispens spelare).
I DM För U 15 och yngre får flickor som är ett (1) år äldre delta om de har spelat i laget
under säsongen och endast vid enstaka tillfällen spelat i en överliggande serie.
Exempel: tjej född -01 spelar i -02 laget i seriespel under säsongen, får spela i
laget även vid DM. OBS Ej U 16 DM som är SM kval.

13

Återbud /uteslutning
Avgifter vid avhopp från serien efter att anmälningstiden gått ut:
- Vid avhopp efter anmälningstiden gått ut men innan lottning av serien, 1.000 kr.

-

Vid avhopp efter lottning men innan seriestart, serieavgiften.
Vid avhopp efter seriestart, 5 000 kr + eventuella kostnader för motståndarlag
enligt Svenska Ishockeyförbundets (SIF:s) tävlingsbestämmelser (TB).
Distriktets TK skall alltid kontaktas i frågor rörande denna punkt. Se även punkt
18.

14

Teknikmärke
Inga krav på teknikmärke. En rekommendation att använda dom övningarna.

15

Utvisningar för U 11-U 12spelare
Vid utvisning i U 11 sitter den utvisade bytet ut + personligen strafftiden ut. D v s,
nästa byte blir inte drabbat av utvisningen.
I U 12 sitter spelaren strafftiden ut. Se även ”alla spelar lika” reglerna

16

Byten för U 11
1 minuts byten i U 11.

17

Ej fullföljande av serie
Lag som ej fullföljer serie tilldelas en straff avgift på 5 000 kr. Ej spelade matcher
resulterar i 5 - 0 förlust. Se även punkt 13.

18

Bestraffningar
ÅIF-MIF-J/H har beslutat att alla distriktsärenden överlåtes till Region Norrs
disciplinkommitté. Administreras av ÅIF.

19

Matchkallelse- tidssättning
Datum, tid, plats för matcher meddelas helst vid seriemötena. Ska vara meddelat till
ÅIF senast 14 dagar innan match. Hemmalaget kallar också gästande lag,
domare(förenings) och övriga funktionärer till match senast 14 före match.

20

Sjukvård
Hemmalag skall tillse att person är väl insatt i första hjälp samt att
sjukvårdsmaterial, i användbart skick, finns på plats.

21

Sekretariat
Utbildad personal skall finnas i sekretariatet.

22

Arrangemang
Hemmalag skall utse person som vid gästande lags och domarnas ankomst till
arenan, möter upp och anvisar vad som gäller för matchen, omklädningsrum etc.

23

Resultatrapportering
Matchprotokoll (A4) skall användas i alla matcher, och skickas in till ÅIF.
Resultat för respektive serie SKALL rapporteras DIREKT efter spelad match
via inloggning på dator.
Vid utebliven rapportering, kan en straffavgift komma att tas ut av föreningen.

