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Damestruktur øst sæsonen 2018/19
På baggrund af damestrukturmøde i øst med et bredt fremmøde af foreninger har
Turneringsudvalget(TU) udarbejdet forslag til ny damestruktur gældende fra sæson 2018/19.
TU’s forslag tager højde for de budskaber der generelt var opbakning til på mødet og som kort følger her:
•

Alle kampe skal betyde noget

•

Hensyn til ”lige børn leger bedst” og møde forskellige hold – opdeling ved nytår i 1. division og mellemspil

•

Kun effektiv spilletid i mellemspil- og slutspil

•

Ingen tvangsoprykning eller tvangsdeltagelse på højere niveau end ønsket

•

Point i forhold til slutplacering i grundspil medtages til mellemspil

•

Floorball Danmark prioriterer navnepåsatte dommere til så mange kampe som muligt

Rækkeinddeling
Der udbydes følgende rækker med fri tilmelding:
•

Et grundspil for Liga/1. division med opdeling i 1. division og mellemspil efter nytår. Der kan *maks. tilmeldes
12 hold. Ved overtilmelding gælder følgende prioritering:
-

Alle deltagere i mellemspillet 2017/18 er garanteret plads

-

De syv bedst placerede 1. hold i 1. division 2017/18 er garanteret plads – 2. hold sorterer sidst uanset
placering

•

2. division uden opdeling og starter efter efterårsferien

*Det er nødvendigt at sætte et maks. på 12 hold, da 11 kampe pr. hold i efterårssæsonen er maks. i forhold til trupper
og terminer.

Struktur
Grundspil for Liga/1. division:
Alle hold spiller én kamp enten ude eller hjemme og i alt 11 kampe i grundspillet.

Mellemspil
Nr. 1-5 går videre til mellemspillet og spiller ude/hjemme i alt 8 kampe.
-Nr. 1 i grundspillet tager 4 point med over i mellemspillet
-Nr. 2 i grundspillet tager 3 point med over i mellemspillet
-Nr. 3 i grundspillet tager 2 point med over i mellemspillet
-Nr. 4 i grundspillet tager 1 point med over i mellemspillet
-Nr. 5 i grundspillet tager 0 point med over i mellemspillet
Der spilles om pladserne 1-4 i slutspillets kvartfinaler, hvor nr. 1 i mellemspillet møder nr. 4 fra mellemspillet i vest, nr.
2 møder nr. 3 i vest, osv.
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Datoer for afvikling af mellemspillet udsendes inden sæsonstart.

1. division
Nr. 6-12 går videre til 1. division og spiller én kamp enten ude eller hjemme i alt 6 kampe.
Der medtages ingen point fra grundspillet.
Vinder af rækken kan kalde sig vinder af 1. division
Datoer for afvikling af 1. division udsendes inden sæsonstart.

2. division
Der udarbejdes program gældende for hele sæsonen i forhold til antallet af tilmeldinger. Det tilstræbes at afvikle
mellem 12-15 kampe.
Vinder af rækken kan kalde sig vinder af 2. division

Spilletid
Grundspil, 1. division og 2. division afvikles med løbende tid alle tre perioder, dog med effektiv spilletid de sidste tre
minutter af 3. periode.
Mellemspil- og slutspil afvikles med effektiv spilletid alle tre perioder og ved uafgjort i ordinær spilletid afgøres i
sudden victory og evt. straffeslagskonkurrence.

Antal kampe
•

Deltagere i 2. division får mellem 12-15 kampe

•

Deltagere i 1. division får i alt 17 kampe

•

Deltagere i mellemspillet får i alt 19 kampe

•

Deltagere i slutspillet får min. 21 kampe

Dommerpåsætning
•

2. division stiller hjemmeholdet selv dommere

•

1. division efter nytår stiller hjemmeholdet selv dommere

•

Grundspil, mellemspil- og slutspillet afvikles med navnepåsatte dommere

Økonomi
Alle rækker koster et deltagergebyr på kr. 5.000,-.
I grundspil, mellemspil- og slutspillet, som påsættes med navnepåsatte dommere, opkræves dommerhonorargebyr
henholdsvis inden sæsonstart og ved opdelingen af rækken.
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