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Innebandy
Tävlingsregler
Svenska Innebandyförbundets regelbok gäller med följande undantag:
Varje lag äger rätt att anmäla fritt antal spelare till turneringen. Anmälan skall göras
skriftligen till tävlingsledningen före första match. Spelare får delta i endast ett lag per
tävlingsklass under turneringen. Till varje match får sammanlagt 14 spelare användas.
Antalet spelare på planen är 6, varav en målvakt.
Matchtiden är 2 x 10 minuter med 2 minuters vila i gruppspelet. I spelet om platserna 1-4
förlängs matchtiden till 2 x 15 min. Dessa matcher skall vid oavgjort resultat efter full tid
avgöras med ”sudden death” max 2 x 5 min, därefter tillgrips straffslag (3 oblig.) för ett
avgörande. Vem som börjar straffslagningen avgörs med lottens hjälp. Är resultatet
fortfarande oavgjort efter de obligatoriska straffarna fortsätter straffslagningen med 1
straff för vardera laget tills ett avgörande skett. Övriga matcher som skall avgöra
placeringar avgörs direkt med straffslag (3 oblig.) vid oavgjort resultat.
för mixed gäller att minst två utespelare av vardera kön skall vara på plan samtidigt.

Tävlingsklasser

H
H40
D
Mixed

Tävlingsform
Mästerskapet skall arrangeras i form av gruppspel i fyra grupper. Antalet lag är
maximerat till 12 st (4 från varje zon).
Om färre lag anmäler sig kan arrangören i samråd med VIF ändra gruppindelningen
alternativt välja seriespel.
Vid fler anmälda lag än 12 st ansvarar VIF för att kvalspel anordnas.
Vid lika poäng i gruppspelet räknas målskillnad, mest gjorda mål samt inbördes möte i
nämnd ordning. Skulle lag fortfarande ej gå att skilja åt tillgrips lottning, vilken skall
verkställas av VIF.

Övrigt
Deltagande i flera lag inom föreningen är tillåtet. Angivna åldersgränser skall dock följas.
Damer får deltaga i herrlag under förutsättning att ett ev dam- eller mixedlag från
föreningen ej äventyras. Damer som deltar i H35 berörs inte av åldersgränsen. Hänsyn till
ev kolliderande matcher tas ej vid lottning.
Regelgenomgång är obligatorisk före tävlingens start. Genomgången avser domare samt
respektive lagledare.
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Matcherna skall ledas av två domare. Dessutom skall minst 2 funktionärer finnas som
bevakar tid för spel och utvisningar (anm: att regelrätta byten sker åligger domaren att
kontrollera.)
Vid lika tröjfärg byter bortalaget.
Lag skall vara spelklara 10 minuter före utsatt tid. Lag som inte passar matchtid, ger
motståndaren WO.
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