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Regler och turneringsinformation 

Klasser: 
 
Cupen är öppen för åldersklasserna födda 2013-2005 (9-17 år.)  

Klasserna 9-11 år spelar endast gruppspel med en matchgaranti på 4 matcher fredag-lördag 
Klasserna 12-17 år spelar gruppspel fredag-lördag samt slutspel/avslutningsmatcher söndag. 

Vi förbehåller oss rätten att slå ihop två åldersklasser ifall det blir för få anmälningar i någon åldersklass. 
 
Tävlingsform: 
5-5 plus målvakt i klasserna födda 05-10 (17-12 år).  
4-4 plus målvakt i klasserna födda 11-13 (11-9 år), små mål OBS! Stor plan 
 
Överåriga:  

Generell dispens för två (2) överåriga spelare (ett år äldre) samt en (1) överårig målvakt per match.  

 
Undantag från ovan regel kan göras enligt nedan:  
Behöver man fler dispenser än 2+1 i truppen så MÅSTE man motivera detta vid dispensansökan i 
samband med registrering av spelartrupp. 

 
Planer:  
A-hallen Jernvallen två planer 18x38m 
Göransson Arena sex-sju planer 18x38m  

Skor: 
Bara inomhusskor är tillåtna, dock ej svarta sulor.   

Bollar: 
Godkända matchbollar kommer att användas och tillhandahålls av arrangör.  
Uppvärmningsbollar får lagen själva stå med och uppvärmning på plan sker endast i mån av tid.      
 
Speltiden: 
2 x 15 min rullande tid i gruppspel.  
Sista minuten effektiv tid i slutspelet.  
Time out är enbart tillåtet i slutspel.  
Oavgjort i slutspel – Ingen förlängning utan tre straffar vardera och sedan SD straffar. 
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Placering: 

1. Placering avgörs genom antal poäng i aktuell grupp. 

 

2. Är lagen trots detta lika avgörs placering genom total målskillnad där alla resultat i gruppen 

räknas. Är målskillnaden lika placeras det lag främst som totalt har gjort flest mål i gruppen.  

 

3. Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes möte/n, det vill säga att en ny tabell räknas 

fram med berörda lag, vilket avgörs genom antal poäng.  

 

4. Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes målskillnad, det vill säga skillnaden mellan 

antalet gjorda och insläppta mål. Är målskillnaden lika placeras det lag främst som har gjort 

flest inbördes mål. 

 

5. Är lagen trots detta lika placeras det lag främst som har minst antal utvisningsminuter i 

gruppen. 

 

6. Är lagen trots detta lika sker lottning mellan de lag som ej kunnat särskiljas. 

 

I slutspelet gäller följande vid oavgjort resultat efter spelade 2x15 min: 

7. Tre straffar/lag. 

8. En straff/lag tills avgörande OBS!  

I slutspelet tas ingen hänsyn till om ett lag är anmält i flera olika klasser när det gäller 

speltider/arenor. 

Bästa 3:or: 
Vid användning av bästa 3:or räknas poäng delat med spelade matcher (snitt) i gruppspel för att fyr- och 
femlagsgrupper skall ges samma förutsättningar. 
Ex ett lag med 5 poäng i en 4-lagsgrupp blir placerad före ett lag med 6 poäng i en 5-lagsgrupp. 
(5p/3matcher = 1,67 snittpoäng, 6p/4 matcher = 1,50 snittpoäng) 
 
Slutspel: 
Åldersklasserna 9 till 11 år spelar enbart gruppspel fredag-lördag.  
Slutspel spelas för de lag som kvalificerar sig dit under söndagen för  
åldersklasserna 12 år till 17 år.  
 
Placeringsmatcher: 
Lag som ej når A-slutspel spelar en placeringsmatch mot lag från annan grupp under söndagen. 
 
Regler för straffavgörande:  
Är slutspels-matcherna inte avgjorda vid full tid sker avgörande genom straffar enligt spelregler nedan.  
3 straffar / lag av olika spelare. Därefter läggs en (1) straff i taget av olika spelare tills matchen är avgjord. 
Minst tre (3) olika spelare måste lägga en straff innan en spelare får lägga sin andra straff. 
Bortalag börjar lägga mot hemmalagets målbur.    
 
Spelartrupp: 
Senast 20 minuter innan matchstart skall laguppställningarna vara ifyllda i sekretariatet för respektive 
plan. Protokoll finns i sekretariatet på varje plan.    
Max spelare per match 20 st, Inget maxantal i truppen.  
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Otillåten spelare: 

Spelare kan delta i flera åldersgrupper än enbart sin egen åldersgrupp. Tex så kan en P-14 spelare 

spela med P-15. Spelare får EJ delta i fler än ett lag i samma åldersgrupp.  

Samtliga spelare måste ingå i inlämnad spelartrupp inför match/turnering.  

Vid spel med otillåten spelare bestraffas laget med förlust i spelad match.  

OBS! Om äldre spelare flyttas ner i lägre klass på generell dispens skall FAIR PLAY sättas i första 

rummet.  

 

Protester: 
Senast 15 minuter efter spelad match måste protesten lämnas in till tävlingssekretariatet.  
Avgiften är 500 kronor och återbetalas endast vid godkänd protest.  
 
Domare: 
Uttages genom Gästriklands Innebandyförbunds domarkommitté till samtliga klasser.  
Klasserna 09-11 kan dömas med endomarsystem av distriktsdomare, alt föreningsdomare (två st)  
 
Matchstraff: 
Vid grovt matchstraff (M3) avgör tävlingsjuryn vad som gäller för spelarens/ledarens fortsatta deltagande 
i turneringen. Dock alltid avstängd nästa match i turneringen.  
Vid M3 i sista matchen så lämnas ärendet vidare till spelarens/ledarens distriktsförbund samt anmälan 
görs till SIBF: disciplingrupp för vidare hantering.  
 
I övrigt gäller Svenska Innebandyförbundets spelregler och tävlingsbestämmelser för Innebandy. 
 
Arrangör: 
 
Sandvikens AIK Innebandy och Sandvikens IF   
 

 


