ALLA SPELAR LIKA
Ångermanland
2016-17
De s.k. pipbytena har tagits bort i U 12 Ångermanland. Pipbyten gäller i U 11.

Arbetssättet ska, även fast pipbytena är borta, vara att jobba enligt ”alla
spelar lika”, d.v.s. att spela med minst 3 femmor, och låt alla spela.
Ledarna måste ha en dialog med varandra och även våga ställa krav på
varandra. OBS inga överenskommelser får göras om att spela på annat
sätt.
REGLER
Före matchstart träffas föreningens representanter och går igenom ”Vad gäller i dagens match”.
Hemmalagets representant söker upp gästande lag och redovisar därefter till matchfunktionärer
(domare/sekretariat) ”Detta gäller i dagens match”. T.ex. att vi har i dag 14 spelare och spelar
därför med den rotationen. Inga egna regler får sättas.
Det allra bästa är om alla kan träffas samtidigt.
-

Matchtid

U 12 (C1) 3 x 15 min effektiv tid
U 11 (C2) 3 x 15 min effektiv tid

- Antalet spelare
Lagen bör bestå av 2 målvakter och 3 femmor + 1 reserv.
Kommer man till spel med mindre än 16 spelare = 1 målvakt och 3 femmor skall man spela
enligt gällande regler för rotation.

- Kontroll av laget
Märkning med armbindlar eller nummerordning på femmorna togs bort på prov
hösten 2012. Alla spelar lika gäller och ledarna har stort ansvar att se till att
det följs.Om detta inte fungerar så kan krav armbindlar när som helst införas
igen.

- Spelordning
I varje period genomföres: U 11 (C2):15 spelpass á 1 min = 15 min/period
När matchen är slut har alla femmorna spelat lika mycket.
Se vidare i bilagor hur de olika femmorna skall spela.

- Spelregler
1. Spelare får ej flyttas mellan femmorna under match.
2. Vid skada eller liknande skall reserven (nr 18) spela.
Finns ingen reserv måste annan spelare användas.
Matchkontrollanten skall meddelas i båda fallen.
När spelare kommer till båset och spelet fortfarande är i gång skall
a) reserven (nr 18) spela
b) finns ingen reserv att tillgå skall spelaren med det lägsta numret i den femma som står
på tur att gå in och spela.
Matchkontrollanten skall meddelas vid första spelavbrottet.

Om skadan blir långvarig (matchtiden ut) skall de två ovannämnda spelarna som inte
ingår i denna femma alternera vart annat byte i denna femma om reserv saknas.
Brott mot denna regel innebär 1 min lagstraff. Eventuellt gjort mål under den felande
tiden bortdömes. Tekning sker i det felande lagets zon.
3.

Femmorna skall spela, U 11 (C2) 1 min effektiv tid, pipbyten
Vid byte skall alltid 5 nya spelare in. (undantag se regel 2)
4. Utvisning 1 min
U 11 utvisning sitter den utvisade bytet ut + personligen strafftiden ut.
D v s nästa byte (femma) blir inte drabbat av utvisningen.
I U 12 sitter spelaren strafftiden ut. D.v.s. nästa femma blir drabbat, om byte sker under
utvisningstiden
5. Vid avblåsning för spelarbyte sker nedsläpp i den zon där pucken befann sig vid
spelavbrottet.
6. Mål underkännes om detta göres på ”övertid” för byte.
7. Reserverna
a) Målvakterna står halva matchen var.
Vid målvaktsskada sker byte direkt.
Matchkontrollanten meddelas.
b) 18:e man spelar halva matchen
18:e man får ej användas fritt.
Matchkontrollanten meddelas i varje fall där 18:e man spelar sporadiskt samt när han
spelar ordinarie i en femma och vem han ersätter.
8. Brott mot regler
Det lag som bryter mot regler tilldöms ett lagstraff på 1 min. Skulle eventuellt mål göras
av detta lag och brott föreligger, döms detta bort.
Tekning i det felande lagets zon. OBS! Se regel 2.
9. Övriga utvisningar 2 ½ och 5 min
Spelarna som får dessa utvisningar skall sitta av hela sin strafftid i utvisningsbåsen. Dessa
spelare får ej lämna utvisningsbåset förrän tiden har gått ut och det är avbrott i spelet.
Spelaren som har 2 ½ min utvisningstid skall också ha en medspelare från den femma som
spelar (dock ej sin egen), se regel 4.
Hemmalaget tillsätter matchfunktionärer, dock minst 3 stycken.
1 tidtagare
1 sekreterare/matchkontrollant
1 funktionär (utvisningar) och helst 1 speaker
Gästande lag äger rätt (och bör) placera en kontrollant i funktionärsbåset.

OBS: föreningarna/lagen får ej besluta själva om att frångå dessa
regler vid seriespel i Ångermanland.

