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1 Beskrivelse 
Grand Prix (GP) er et tilbud til alle hold, som ønsker at spille kampe på stor bane uden at skulle binde sig 
til en hel sæson. Der er fri tilmelding til alle stævner som afvikles fordelt over hele sæsonen. 

Det er muligt for alle foreninger at afholde et GP stævne i løbet af sæsonen, kontakt da Floorball 
Danmarks administration. 

2 Spilleregler 
Til et Grand Prix-stævne spilles på stor bane(40x20m) med store mål(160x115cm). Der spilles efter de 
gældende spilleregler for floorball (find reglerne via dette link: http://floorball.dk/dommer/spilleregler/) 
med hertil følgende undtagelser:  

2.1    Spilletid 
Alle hold møder hinanden i én og samme pulje. Kamptiden vil variere alt efter, hvor mange hold 
der er tilmeldt på dagen.  

Stævnet strækker sig over maks. 5 timer og afvikles for min. 4 hold og maks. 6 hold. Således ser 
kamptiden ud, som følger: 

 Ved 6 deltagende hold spilles kampe af 14 minutters varighed. Hver kamp inddeles i to 
perioder á 7 minutter med 2 minutters pause imellem 

 Ved 5 deltagende hold spilles kampe af 22 minutters varighed. Hver kamp inddeles i to 
perioder á 11 minutter med 2 minutters pause imellem 

 Ved 4 deltagende hold spilles kampe af 32 minutters varighed. Hver kamp inddeles i to 
perioder á 16 minutter med 2 minutters pause imellem 

Det er valgfrit om de spillende hold ønsker at skifte banehalvdel, men dette skal i så fald aftales 
med dommeren før kampstart. 

Der spilles med løbende tid i alle kampe.  

2.2    Time-out 
Det er ikke muligt at tage time-out under en kamp 

2.3    Matchstraf 
Ved tildeling af matchstraf (rødt kort) idømmes følgende: 

Matchstraf 1 fører til udelukkelse af spilleren i resten af kampen, men medfører ikke yderligere straf 
for spilleren.  

Matchstraf 2 fører til udelukkelse af spilleren i aktuelle samt kommende kamp. 

Matchstraf 3 fører til udelukkelse fra aktuelle kamp samt resten af det pågældende stævne. 

Tildeling af en matchstraf til spilleren vil altid efterfølges af en 2 minutters holdstraf. Der kan ikke 
nedlægges protest ved matchstraffe, ligesom tildelte straffe ikke kan ankes. 

http://floorball.dk/dommer/spilleregler/
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3 Spillere 
Det er tilladt at anvende herre-/drenge- samt dame-/pigespillere ned til og med 15 år. Det er ikke tilladt 
at anvende yngre spillere. Der er ingen regler for anvendelsen og fordelingen af antal herrer/drenge og 
damer/piger på de enkelte hold.  

4 Point  
Der spilles om samme antal point, som der er hold tilstede på dagen. Alle hold starter ud med 0 point, når 
de mødes til et nyt Grand Prix-stævne. Nedenfor er listet, hvordan pointene udregnes og fordeles. 

Til slut i sæsonen afvikles et Super Grand Prix-stævne, hvor alle hold kan tilmelde sig og dyste om, at 
blive Super Grand Prix mestre. Der vil være pokal til vinderne af Super Grand Prix-stævnet. 

4.1    Puljespil 
En vunden kamp giver 3 point, en uafgjort kamp giver 1 point og en tabt kamp giver 0 point. I 
tilfælde af pointlighed vil holdenes placeringsrækkefølge afgøres af: 

 Opnåede point i samtlige indbyrdes kampe 
 Måldifferencen i samtlige indbyrdes kampe 
 Måldifferencen i samtlige kampe 
 Højeste plusmåltal i samtlige kampe 
 
Er der stadig pointlighed mellem flere hold efter ovenstående bestemmelser, afgøres placeringen 
således: 

 Hvis to hold står lige foretages straffeslagskonkurrence jf. § 2.1. 
 Hvis tre eller flere hold står lige foretages lodtrækning mellem alle implicerede hold om 

placeringerne 

5 Kampprogram og indberetning af point 
Kampprogrammet udarbejdes af FD efter tilmeldingsfristen og vil være tilgængeligt via Min Idræt 
http://minidraet.dgi.dk/ ca. en uge før stævnestart. Kampprogrammet sendes endvidere til arrangerende 
forening i et excel format. Arrangerende forening er ansvarlig for på dagen, løbende at indberette point 
for kampene. Der kan indberettes via mobil app’en ”Mit DGI”, foreningsportalen.dgi.dk 
(http://foreningsportalen.dgi.dk/Login.aspx) eller mobilresultater.dgi.dk 
(http://mobilresultater.dgi.dk/MatchSearch.aspx) 

Eventuelle kampflytninger administrerer foreningerne selv på dagen. 

Alle kampresultater skal være indberettet på Min Idræt senest samme dag kl. 23.59.   

6 Dommere 
Alle Grand Prix stævner dømmes med uddannede dommere fra FD. Stævnerne vil så vidt som muligt 
blive påsat med navnepåsatte dommere, der selv aktivt har et ønske om at dømme stævner. Det kan evt. 

http://minidraet.dgi.dk/
http://foreningsportalen.dgi.dk/Login.aspx
http://mobilresultater.dgi.dk/MatchSearch.aspx
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være dommere tilknyttet Danmarksturneringen, der bliver påsat. I tilfælde af mangel på dommere til 
stævnerne, vil stævneholdenes egne dommere blive taget i brug og påsat kampene. 

 
          6.1    Holdenes dommerforpligtelser 

Alle hold, som har spillet i stævnerækken i en sæson eller mere, er forpligtet til at stille 2 
navnepåsatte dommere ved sæsonstart, som forpligter sig til at løfte foreningens 
dommerforpligtelser vedr. stævnerækken. Dette gælder dog ikke for foreningens første 
sæsondeltagelse, hvor man er fritaget for dommerforpligtelser.  

De to dommere pr. forening har mulighed for kun at blive påsat stævnerne, således at de ikke 
bliver påsat Danmarks-, Pokalturneringen eller andre turneringer.  

Dommerne vil blive påsat mellem 0-3 stævner pr. sæson. De kan dog godt blive påsat flere 
stævner, såfremt de ønsker dette.  

Alle dommere afregnes direkte af FD i henhold til gældende takster. 

 
6.2    Sanktioner 
Hvis et hold ikke lever op til ovennævnte krav, vil holdet blive udelukket fra at deltage i Grand Prix 
stævnerne, indtil de har to tilgængelige navnepåsatte dommere.  

 
6.3    Afbud 
Det er ikke muligt for stævneholdenes dommere at melde afbud til deres dommerforpligtelser, når 
de er blevet påsat et stævne. Skulle en dommer blive syg/forhindret i at dømme, er det holdet 
selv, der er ansvarlig for at finde en afløser.  

FD hjælper gerne i det omfang, det er muligt, men det overordnede ansvar for at finde en afløser 
ligger hos stævneholdet. 

7 Pris og tilmelding 
Prisen for at deltage i Grand Prix er 750kr. pr. hold pr. stævne for medlemmer af Floorball Danmark og 
1000kr. for ikke-medlemmer.  

Alle kan tilmelde sig Grand Prix stævnerne. Tilmelding sker fra stævne til stævne og efter først til mølle 
princippet. Tilmelding og betaling foregår via stævnekalenderen på Floorball Danmarks hjemmeside: 
http://floorball.dk/staevner/staevnekalender/ 

Der kræves aktiv tilmelding til alle de stævner, man ønsker at deltage i. Også arrangerende forening skal 
tilmelde sig stævnet, såfremt de stiller med hold. Har man deltaget i ét stævne, er man med andre ord 
ikke automatisk tilmeldt det næste. Omvendt er man som forening/hold heller ikke forpligtiget til at 
deltage i alle stævnerne, blot fordi man har tilmeldt sig det første. 

Der er max. plads til 6 hold pr. stævne. Er der mere end 6 hold interesserede i det givne stævne, kan der 
tages kontakt til Floorball Danmarks administration med henblik på at afvikle et nyt stævne på en anden 
given dato.  

http://floorball.dk/staevner/staevnekalender/
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Af hensyn til dommerpåsætning samt udarbejdelse af kampprogram vil tilmeldingsfristen ligge 4 uger før 
stævnestart. 

Ved tilmelding til Grand Prix stævner skal følgende information oplyses: 

 Holdnavn 
 Kontaktoplysninger på den holdansvarlige (navn, mail og telefonnummer) 

 
Tilmeldingen er bindende. Bliver et hold forhindret i at deltage i stævnet vil deltagergebyret således ikke 
blive refunderet. 

8 Stævnedatoer og arrangørforpligtelser 
Ønsker en forening at afvikle et Grand Prix stævne, skal stævneformularen på vores hjemmeside 
anvendes. I forhold til den tidligere nævnte tilmeldingsfrist på 4 uger skal stævnedatoen være FD 
bekendt senest to måneder inden afviklingen. Det er Floorball Danmarks hensigt, at de første to-tre 
stævnedatoer ligger klar inden sæsonstart.  

Som arrangør for et Grand Prix stævne er opgaverne som følger: 

 Booke en hal i 6 timer 
 Stille bane op og pakke bane ned 
 Indberette resultater fra stævnets kampe 
 Stille med 2-3 personer til sekretariat 

o I sekretariatet skal være floorball spilleregler, ekstra bolde samt kampplan og 
kuglepenne 

 Opdatere kampprogram i tilfælde af afbud på dagen 

9 Godkendelse af reglement 
Reglementet revideres, vedligeholdes og godkendes løbende af Floorball Danmark.  


