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Ny struktur for liga og 1. div. herrer 2019-20
LIGA
Grundspil
Der spilles i to geografiske ligaer henholdsvis øst og vest med hver 6 hold.
Der spilles et grundspil i hver liga med 20 kampe, hvor alle hold mødes i fire indbyrdes opgør, to ude- og to
hjemmekampe. De fire bedst placerede hold fra henholdsvis liga øst og vest kvalificeres til kvartfinalerne. Nr. 5 og 6 i
hver liga går til nedrykningsspillet.

VEST

ØST

1 Slutspil

1 Slutspil

2 Slutspil

2 Slutspil

3 Slutspil

3 Slutspil

4 Slutspil

4 Slutspil

5 Nedrykningsspil

5 Nedrykningsspil

6 Nedrykningsspil

6 Nedrykningsspil

Slutspil
Kvartfinaler
Grundspillets nr. 1 og 2 i henholdsvis øst og vest vælger deres modstander mellem nr. 3 og 4 i modsatte liga. Dvs. alle
hold parres med hold fra modsatte liga. Nr. 1 har førsteret til valg af modstander og skal også vælge om holdet starter
ude eller hjemme. Dog bedes alle hold fra nr. 1-4 i hver liga indsende prioriteret rækkefølge af modstandere fra
modsatte liga samt ønske om start ude- eller hjemme, således dette er TUA i hænde senest den førstkommende
hverdag kl. 10.00 efter sidste grundspilskamp.
Hvis en forening ikke indsender disse oplysninger indenfor tidsfristen afskriver de deres rettigheder til at vælge og
der bliver gået videre til næste rangerende hold.
Kvartfinalerne spilles som følgende:
Opgør A – Nr. 1 i øst vælger mellem nr. 3 og 4 i vest og det lavest rangerende hold starter på hjemmebane
Opgør B – Nr. 1 i vest vælger mellem nr. 3 og 4 i øst og det lavest rangerende hold starter på hjemmebane
Opgør C – Nr. 2 i øst vælger mellem nr. 3 og 4 i vest og det lavest rangerende hold starter på hjemmebane
Opgør D – Nr. 2 i vest vælger mellem nr. 3 og 4 i øst og det lavest rangerende hold starter på hjemmebane
Hvert af de fire opgør afvikles som bedst af 3 kampe over to weekender således:
1. weekend
Kamp nr. 1 – Lørdag/Søndag – på det lavest rangerende holds hjemmebane
2. weekend
Kamp nr. 2 – Lørdag – på det højest rangerende holds hjemmebane
Kamp nr. 3 – Søndag – på det højest rangerende holds hjemmebane
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I alle enkeltkampe skal der findes en vinder. Er stillingen uafgjort efter ordinær spilletid, spilles der sudden victory i op
til 10 minutter, og herefter afgøres kampen i straffeslagskonkurrence jf. spillereglernes § 204.
Semifinaler
Semifinalerne spilles som følgende:
Opgør E – Vinder af opgør A spiller mod vinder af opgør D. Det lavest rangerende hold starter på hjemmebane.
Opgør F – Vinder af opgør B spiller mod vinder af opgør C. Det lavest rangerende hold starter på hjemmebane.
Hvert af de to opgør afvikles som bedst af 3 kampe over to weekender således:
1. weekend
Kamp nr. 1 – Lørdag/Søndag – på det lavest rangerende holds hjemmebane
2. weekend
Kamp nr. 2 – Lørdag – på det højest rangerende holds hjemmebane
Kamp nr. 3 – Søndag - på det højest rangerende holds hjemmebane
I alle enkeltkampe skal der findes en vinder. Er stillingen uafgjort efter ordinær spilletid, spilles der sudden victory i op
til 10 minutter, og herefter afgøres kampen i straffeslagskonkurrence jf. spillereglernes § 204.
Taberne af de to semifinaleopgør modtager bronzemedaljer.
Finale
Finalen afvikles som én kamp på en bane udvalgt af FD.
I finalen skal der findes en vinder. Er stillingen uafgjort efter ordinær spilletid, spilles der sudden victory i op til 10
minutter, og herefter afgøres kampen i straffeslagskonkurrence jf. spillereglernes § 204.
Bedst placeret hold i grundspillet vil automatisk være hjemmehold.
Vinderen af finalen modtager DIF guldmedalje, Floorball Danmarks guldmedalje og vinderpokal. Herudover vindes
retten til deltagelse i EuroFloorball Challenge for klubhold, hvor der ved deltagelse efterfølgende sæson ydes et
kontant tilskud på kr. 20.000,- fra Floorball Danmark.
Taberen af finalen vinder sølvmedaljer.
1. DIVISION
Der spilles i to geografiske kredse henholdsvis øst og vest med hver 6 hold.
I hver kreds spilles et grundspil med min. 15 kampe**, hvor alle hold mødes i tre indbyrdes opgør.
Nr. 1 & 2 fra henholdsvis kreds øst og vest kvalificeres til oprykningsspil mod henholdsvis nr. 6 & 5 fra liga samme
kreds. Nr. 6 fra øst går i nedrykningsspil mod det bedst oprykningsberettiget hold fra 2. division og nr. 6 fra vest går i
nedrykningsspil mod oprykningsberettigede hold fra hver af 2. divisionernes kredse.
*Ved holdtrækning inden d. 1. september tilføjes automatisk en ekstra spillerunde, således de resterende fem hold får 16 kampe.
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VEST

ØST

1 Oprykningsspil

1 Oprykningsspil

2 Oprykningsspil

2 Oprykningsspil

3 Bliver i rækken

3 Bliver i rækken

4 Bliver i rækken

4 Bliver i rækken

5 Bliver i rækken

5 Bliver i rækken

6 Nedrykningsspil

6 Nedrykningsspil

OPOP- OG NEDRYKNINGSSPIL
Liga – 1. division
VEST
Nr. 5 i liga møder nr. 2 i 1. division over to opgør ude/hjemme. Nr. 5 i liga slutter hjemme.
Nr. 6 i liga møder nr. 1 i 1. division over to opgør ude/hjemme. Nr. 1 i 1. division slutter hjemme.
Da der spilles bedst af to kampe fraviges der for de generelle regler i § 2.15, Turneringsafgørelse. Der tælles antal
sejre i de to opgør (uden måldifference og hvor sudden victory sejr tæller det samme som sejr efter ordinær spilletid)
og er stillingen 1-1 i opgør efter den sidste kamp (evt. efter sudden victory), fortsættes umiddelbart efter denne med
sudden victory i op til 10 minutter, og herefter afgørelse af kampen i straffeslagskonkurrence jf. spillereglernes § 204.
ØST
Nr. 5 i liga møder nr. 2 i 1. division over to opgør ude/hjemme. Nr. 5 i liga slutter hjemme.
Nr. 6 i liga møder nr. 1 i 1. division over to opgør ude/hjemme. Nr. 1 i 1. division slutter hjemme.
Da der spilles bedst af to kampe fraviges der for de generelle regler i § 2.15, Turneringsafgørelse. Der tælles antal
sejre i de to opgør (uden måldifference og hvor sudden victory sejr tæller det samme som sejr efter ordinær spilletid)
og er stillingen 1-1 i opgør efter den sidste kamp (evt. efter sudden victory), fortsættes umiddelbart efter denne med
sudden victory i op til 10 minutter, og herefter afgørelse af kampen i straffeslagskonkurrence jf. spillereglernes § 204.
1. division – 2. division
VEST
Nr. 6 i 1. division møder det bedst oprykningsberettiget hold fra hver af 2. divisionernes kredse. Konkret op- og
nedrykningsspil udmeldes inden sæsonstart, når antallet af 2. divisionskredse kendes.
ØST
Nr. 6 i 1. division møder nr. 1 i 2. division over to opgør ude/hjemme. Nr. 6 i 1. division slutter hjemme.
Da der spilles bedst af to kampe fraviges der for de generelle regler i § 2.15, Turneringsafgørelse. Der tælles antal
sejre i de to opgør (uden måldifference og hvor sudden victory sejr tæller det samme som sejr efter ordinær spilletid)
og er stillingen 1-1 i opgør efter den sidste kamp (evt. efter sudden victory), fortsættes umiddelbart efter denne med
sudden victory i op til 10 minutter, og herefter afgørelse af kampen i straffeslagskonkurrence jf. spillereglernes § 204.
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OVERGANGSSTRUKTUR FRA 20182018-19 TIL 20192019-20
Holdende i den igangværende turnering 2018-19 placeres efter deres slutplacering i den nye struktur for 2019-20
efter følgende skema:
Liga- og 1. division
LIGA VEST 1919-20

LIGA ØST 1919-20

1 Fr. Blackhawks

1 Benløse FC

2 Sunds SFC

2 Rødovre FC

3 Vendsyssel BFC

3 Copenhagen FC

4 Nr. 1 i 1. division

4 Hvidovre AFC

5 Nr. 2 i 1. division

5 Vanløse Floorball

6 Nr.3 1 i 1. division

6 Nr. 1 i 1. division

1. division- og 2. division
*1. DIV
DIV VEST 1919-20

*1. DIV ØST 1919-20

1 Nr. 4 i 1. division

1 Nr. 2 i 1. division

2 Nr. 5 i 1. division

2 Nr. 3 i 1. division

3 Nr. 1 i 2. division

3 Nr. 4 i 1. division

4 Nr. 1 i 2. division

4 Nr. 5 i 1. division

5 Nr. 1 i 2. division
Kval med 2’erne fra
6
2. div.

5 Nr. 6 i 1. division
6 Nr. 7 i 1. division

*1. division kan fyldes op med 2. hold, hvis der ikke er nogen 1. hold, der ønsker at spille.

Alle godkendte forslagsændringer på struktur- og budgetmødet vil efterfølgende blive ændret i
Turneringsreglementet i de relevante paragraffer. Der vil ligeledes blive foretaget en gennemgang af reglerne,
således de kan rettes til i henhold til det vedtagne, da flere andre regler kan være berørt.

Steffen Aagaard Fabricius
Turneringschef
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
(+45) 24 48 14 29 • www.floorball.dk
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