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Damestruktur vest sæsonen 2018/19
På baggrund af tilbagemeldingerne fra damestrukturmødet i februar 2017 og med erfaringerne fra den
igangværende sæson 2017/18 kommer her de grundlæggende principper for damestrukturen i vest
gældende for sæsonen 2018/19.
I turneringsafviklingen ligges vægt på følgende principper:
•

Alle kampe skal betyde noget

•

Hensyn til ”lige børn leger bedst” og mulighed for at prøve kræfter mod bedre hold for ½ sæson

•

Mulighed for at træde ind i 1. division/laveste række for ½ sæson ad gangen

•

Ingen tvangsoprykning eller tvangsdeltagelse på højere niveau end ønsket

•

Puljer inddeles efter geografisk beliggenhed

•

Point i forhold til slutplacering i grundspil medtages til mellemspil

Rækkeinddeling
Der udbydes følgende rækker med fri tilmelding:
•

Liga

•

1. division nord og 1. division syd

For begge rækker gælder, at der spilles et grundspil frem til nytår, hvorefter opdeling i to geografiske 1. divisioner og
et mellemspil.

Struktur
Grundspil og 1. divisioner
Afhængig af tilmeldingerne i de forskellige rækker bliver der for grundspillet inden nytår udsendt en struktur, som
tager hensyn til de øverst listede principper.
Holdene der går videre til mellemspillet vil medtage point efter deres placering i grundspillet. Det er alene hold i
øverste række der får tildelt point, afhængigt af antallet af hold.
Holdene der går videre til de to geografiske 1. divisioner tager ingen point med og der åbnes op for tilmeldinger med
nye hold.
Vinder af de to 1. divisioner kan kalde sig vinder af 1. division for henholdsvis nord og syd.
Datoer for afvikling af 1. division udsendes inden sæsonstart.

Mellemspil og slutspil
Fem hold går videre til mellemspillet, som afvikles efter nytår og frem til slutspillet.
Der spilles om pladserne 1-4 i slutspillets kvartfinaler, hvor nr. 1 i mellemspillet møder nr. 4 fra mellemspillet i øst, nr. 2
møder nr. 3 i øst, osv.
Tildeling af point for grundspillet samt datoer for afvikling af mellemspillet udsendes inden sæsonstart.
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Spilletid
De to 1. divisioner afvikles med løbende tid alle tre perioder, dog med effektiv spilletid de sidste tre minutter af 3.
periode.
Liga, mellemspil og slutspil afvikles med effektiv spilletid alle tre perioder og ved uafgjort i ordinær spilletid afgøres i
sudden victory og evt. straffeslagskonkurrence.

Dommerpåsætning
Liga, mellemspil og slutspil afvikles med navnepåsatte dommere.
1. division påsætter hjemmeholdet dommere.

Økonomi
Deltagelse i turneringsrække 1 sæson – kr. 5.000,-.
Deltagelse i turneringsrække ½ sæson – kr. 2.500,-.

I liga, mellemspil- og slutspillet, som påsættes med navnepåsatte dommere, opkræves dommerhonorargebyr inden
sæsonstart og ved opdelingen af rækken.

# floorballdk
dk
2

/floorballdk

