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Turneringsbestämmelser Warbergsspelen 2018 – Tävlande klasser 

Speltid  

Matcherna spelas 2*15 minuter. Tiden stannas vid mål och utvisning. Sista minuten i sista perioden spelas med 

effektiv tid vilket innebär att tiden stoppas vid varje avblåsning. Samma regler gäller för både grupp- och 

slutspel. 

 

Periodpaus och uppvärmning 

Det är upp till domarna och sekretariatet att avgöra hur mycket tid som kan avsättas. Lagen kan inte kräva tid 

för uppvärmning utan måste i första hand sköta detta utanför spelplanen.  

Lag får själva ta med bollar till eventuell uppvärmning! 

Time out 

I Tävlande klasser är time out inte tillåtet under gruppspelet. I slutspel tillåts time out enligt regelboken.  

Målvakten vill även vara utespelare 

I samtliga klasser får målvakten byta i paus och vara utespelare i period två om han/hon så önskar. Detta ska 

markeras i protokollet. Målvakt som blivit utespelare kan ej återgå till målvakt under samma match.  

Matchställ 

Lagen skall alltid spela i den färg som angivits som hemmaställ. Om lagen har förväxlingsbar färg på matchställ, 

är det bortalaget som byter matchställ. I brist på reservställ är det godkänt att spela i västar (som 

Warbergsspelen bistår med). 

Åldersdispens 

I samtliga klasser beviljas en generell dispens att få spela med två överåriga utespelare (per match), samt en 

målvakt (per match). Överårig spelare får vara ett år äldre än den klass spelaren avser att deltaga i. Spelare 

med dispens får deltaga i ett lag som dispensspelare och i ett annat lag som ordinarie spelare under 

turneringen. Inga dispenser ges till att ha fler än två överåriga utespelare, samt en målvakt, i samma match. 

 

Syftet med en generell dispens är INTE att toppa laget med överårig spelare.  

Könsdispens 

Tjej får spela i killag. Berörd tjej får även spela i sitt tjejlag under turneringen. 

 

Deltagare i match 

Ett lag i turneringen får bestå av maximalt 25 spelare. Inför varje match kryssar ledaren i vilka spelare som ska 

deltaga i respektive match, maximalt 20 spelare/match. Om en förening anmäler två lag i samma åldersklass får 

samma spelare representera föreningen i ett av lagen. 
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Kombinerade lag 

Två föreningar kan ansöka om att spela med kombinerat lag vid anmälan till cupen, förutsatt att föreningarna 

inte har fler än 25 licenser tillsammans i aktuell åldersgrupp. Ansökan om kombinerat lag skickas till 

warbergsspelen@warbergic.se i samband med anmälan. 

Turneringsprotokoll 

Turneringsprotokollet lämnas in till matchsekretariatet senast 10 minuter innan utsatt matchstartstid. 

Protokollet ska vara signerat av ledare! Efter avslutad match hämtar ledaren tillbaka protokollet och använder 

samma protokoll under hela turneringen. Efter avslutad turnering lämnas turneringsprotokollet i sekretariatet.  

Avancemang till slutspel     

Placering i gruppspelet avgörs enligt nedan tills lagen kan skiljas åt: 

1. Placering i gruppspelet avgörs genom antal poäng. 

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

fram med berörda lag. 

2.1 Inbördes placering avgörs genom antal poäng. 

2.2 Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes målskillnad. Är målskillnaden lika placeras det lag 

främst som har gjort flest inbördes mål. 

2.3  Är lagen trots detta lika, avgörs placering genom total målskillnad där alla resultat i gruppen 

räknas. 

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

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

3. Om exempelvis en ”bästa trea” skall gå vidare i turneringen och antalet lag i grupperna skiljer, så 

räknas snittpoäng och snittmål för att kunna avgöra placering. 

 

Vid oavgjort resultat i slutspel 

Om match i slutspel inte är avgjord vid ordinarie matchtids slut, tillämpas straffslagsavgörande. Tre utespelare 

från respektive lag skall så var sitt straffslag. Om matchen efter detta fortfarande är oavgjord tillämpas 

suddenstraffar, då skall samma spelare (i samma ordning som första rundan) slå ett straffslag vardera tills ett 

avgörande uppnås. Domarna tar in papper från respektive lag där ordningen på straffläggarna ska vara 

uppskriven. 

Protest 

Eventuell protest lämnas skriftligen till tävlingsjuryn i Sparbanken Wictory Center senast 60 minuter efter 

avslutad match. Avgift för att lämna in protest är 2 000 kr. Bifalles protesten återbetalas protestavgift. 

Tävlingsansvarig och frågor 

Jonathan Håkansson, Warbergsspelen, 0340-676700 

 

Tävlingsjuryn består av 

Magnus Niklasson, Hallands Innebandyförbund 

Cecilia Andersson, Hallands Innebandyförbund 

Jonathan Håkansson, Warbergsspelen 

 

Händelser som inte regleras i turneringsbestämmelserna för Warbergsspelen 2018 regleras av Svenska 

Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser, samt regelhandboken. 
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