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Damestruktur øst gældende fra 2019-20
På baggrund af jeres tilbagemeldinger med jeres erfaringer den igangværende sæson 2018/19 blev
udsendt forslag til ny struktur for sæsonen 2019/20. Langt fra alle foreninger har givet
tilbagemeldinger på forslaget, og ud fra disse har TU besluttet nedenstående struktur.
Eneste ændring i forhold til det udsendte forslag er, at de to 1. divisions kredse erstattes af en 1.
division og en 2. division. Der har været et stort ønske om at bibeholde 2. divisionen, som et
begyndertilbud, også selvom de geografiske afstande mellem holdene kan være store.
STRUKTUR
LIGA
Grundspil
Der spilles i en liga med 8 hold, hvor alle hold mødes i to indbyrdes opgør og i alt 14 kampe.
Der spilles effektiv spilletid i alle kampe og 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.
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Slutspil
Holdene placeret fra nr. 1-4 i grundspillet kvalificeres til de landsdækkende kvartfinaler. Nr. 1 møder
nr. 4 i vest, nr. 2 møder nr. 3 i vest, nr. 3 møder nr. 2 i vest og nr. 4 møder nr. 1 i vest. Der spilles
kvartfinaler bedst af tre kampe.

Semifinaler og finaler spilles uændret.
Nedrykningsspil
Holdene placeret fra nr. 5-8 skal spille nedrykningsspil. Nr. 5 møder nr. 8 og nr. 6 møder nr. 7. Der
spilles bedst af to opgør, hvor bedst placerede hold i grundspillet slutter på hjemmebane.
Vinder af de to opgør sikrer sig pladsen i ligaen efterfølgende sæson. De to tabere rykker ned i 1.
division.
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1. DIVISION
Grundspil
Det tilstræbes at afvikle mellem 12-15 kampe fordelt over hele sæsonen afhængigt af antal
tilmeldte hold.
Der spilles med løbende spilletid i alle tre perioder, dog undtaget de sidste tre min. af 3.
periode, som er effektiv.
De to bedst placerede hold er garanteret oprykning til ligaen efterfølgende sæson.
Vinderen af rækken modtager en rækkevinderpokal.
2. DIVISION
Grundspil
Det tilstræbes at afvikle mellem 10-14 kampe fordelt over hele sæsonen afhængigt af antal
tilmeldte hold.
Der spilles med løbende spilletid i alle tre perioder, dog undtaget de sidste tre min. af 3.
periode, som er effektiv.
Vinderen af rækken modtager en rækkevinderpokal.
DOMMERE
Ligaen afvikles med navnepåsatte dommere, som påsættes af forbundet.
1. division og 2. division afvikles med klubpåsatte dommere, hvor hjemmeholdet er ansvarlig
for at stille dommere.
Slutspil- og nedrykningsspil afvikles med navnepåsatte dommere, som påsættes af forbundet.
ØKONOMI
Række
Liga
1. division
2. division
Slutspil – Kvar inaler
Slutspil - Semiﬁnaler
Nedrykningsspil
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Gebyr
6.000 kr.
6.000 kr.
6.000 kr.
1.000 kr.
1.000 kr.
500 kr.
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