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§ 1 Turneringens navn og afvikling 
Turneringens navn er Floorball Danmarks Pokalturnering. Reglementet tager udgangspunkt i det gældende 
Turneringsreglement, med de herunder angivne ændringer. 
Floorball Danmark kan fra sæson til sæson beslutte at udbyde turneringen under et andet navn, hvis retten 
til turneringsnavnet sælges til en sponsor. 
Pokalturneringen afvikles for herre- & dame senior, såfremt TU skønner, at antallet af tilmeldinger er stort 
nok til at gennemføre en turnering, der har sportslig værdi. 
 
§ 2 Geografisk inddeling 
Region vest: omfatter området vest for Samsø Bælt, Store Bælt og Langelands Bælt.  
Region øst: omfatter området øst for Samsø Bælt, Store Bælt og Langelands Bælt, samt inkluderende 
Bornholm. 
 
§ 3 Struktur frem til Final4 

• Frem til Finale4 spilles der i en region øst og en region vest. 

• Det tilstræbes at afvikle 1-2 runder før Danmarksturneringen går i gang 

• Det lavest rangerende hold vil altid have hjemmebane i de indledende runder 

• Mødes to hold fra samme niveau har det hold med flest afviklede udebanekampe hjemmebane, 
hvis de er trådt ind i samme runde. Ellers har det først udtrukne hold hjemmebanefordelen 

• For alle rækker seedes efter følgende principper: 
- Ligahold indtræder først i runde 2 
- Lavere rangerende hold end liga indtræder altid i runde 1. Her undtaget, hvis der ikke er 

hold nok til kampe i runde 1 eller hvis antallet af hold er ulige  

• Det er muligt, at afvikle kampe på udeholdets hjemmebane, men lodtrækningen vil altid være 
tællende for hjemmeholdets vedkommende 

 

§ 4 Fastsættelse af kamptidspunkter 

Kampenes starttidspunkt skal ligge indenfor nedenstående intervaller: 

• 0-20 km hver vej:  
- Hverdage inkl. fredag mellem kl. 18.30-21.30 
- Weekend mellem kl. 08.30-20.30 

• 21-100 km hver vej: 
- Hverdage inkl. fredag mellem kl. 18.30-20.30 
- Weekend mellem kl. 09.30-20.30 

• 101-250 km hver vej: 

- Hverdage inkl. fredag kl. 19.30-20.00 

- Weekend mellem kl. 12.00-17.00 

• 251-500 km hver vej: 

- Weekend mellem kl. 12.00-17.00 

 
Ved tvivl om afstanden fastlægges denne af TUA. 
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Er der planlagt kampe udenfor ovenstående tidsrum, skal udeholdet gøre indsigelse til TUA senest 2 dage 
efter pågældende kamp er programsat, hvis de ikke accepterer kamptidspunktet. 
 
§ 5 Afvikling af hver enkelt kamp frem til Final4 
Spilletiden er 3 gange 20 minutter med effektiv spilletid de sidste tre minutter af tredje periode. 
Mødes to hold, der normalt spiller med effektiv spilletid gennem samtlige 60 minutter, gælder disse regler 
også for den pågældende kamp. 
Er stillingen uafgjort, spilles op til 10 minutters sudden victory, derefter straffeslagskonkurrence jf. SR § 
204. 
 
§ 6 Afvikling af Final4 
Final4 for herre & dame senior afvikles i en weekend i januar, som udmeldes af Floorball Danmark. 
Floorball Danmark beslutter på baggrund af ansøgninger, hvilken forening der tildeles arrangementet. Der 
vil i tildelingen af arrangementet blive lagt vægt på, at både dame og herre Final4 kan afvikles samme sted 
og i to haller på samme adresse. 
 
Der vil blive trukket lod fra TUA om, hvilke hold der skal mødes i semifinaler og finaler. Det vil være den 
givende lodtrækning, der er gældende, uanset antallet af programsatte hjemmebanekampe og rangering af 
hold.  
 
Spilletiden er 3 gange 20 minutter med effektiv spilletid de sidste tre minutter af tredje periode. 
Er stillingen i hver enkeltkamp uafgjort efter ordinær spilletid, spilles der sudden victory i op til 10 min., og 
herefter afgøres kampen i straffeslagskonkurrence jf. SR § 204. 
 
§ 7 Brug af spillere 
Det står hver forening frit at benytte, hvilke spillere man har lyst til, så længe disse er licenseret i 
foreningen. Benyttelse af spillere i Pokalturneringen har ingen indflydelse på klubbens hold i 
Danmarksturneringen. 
 
§ 8 Karantæneregler 
Pådrager en spiller sig karantæne i Pokalturneringen, skal karantænen afsones i de kommende kampe i 
Pokalturneringen. Er spillerens hold slået ud af eller er der ikke flere kampe tilbage i Pokalturneringen, 
afsones de resterende karantænedage i den/de kommende kampe i Danmarksturneringen på foreningens 
højest rangerende hold indenfor spillerens køn. 
 

§ 9 Protester 

Protest over anvendelse af ukvalificeret spiller, leder eller official eller protest over anvendelse af 
spilleregler skal ske skriftligt og være TUA i hænde senest 3 hverdage efter kampens afholdelse, ledsaget af 
depositum jf. Floorball Danmarks Bøderegulativ- og gebyrliste. 
Protestgebyr tilbagebetales, hvis protesten tages til følge. 
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Såfremt TUA i behandlingen af protesten ønsker udtalelser fra dommere, foreninger, mv. skal disse være 
TUA i hænde indenfor den fastsatte tidsfrist. 
 
Protest over øvrige forhold henvises til de gældende regler for Danmarksturneringen. 
 
 
§ 10 Dommerpåsætning 
Floorball Danmark påsætter dommere til kampene.  
Alle hold er forpligtet til at stille godkendte dommere til det antal kampe svarende til holdets 
hjemmebanekampe. 
Dommerhonoraret er fastsat i henhold til Floorball Danmarks Bøderegulativ- og gebyrliste og opkræves ud 
fra det lavest rangerende hold. 
 
§ 11 Lodtrækning 
TUA foretager lodtrækning inden hver runde. Dato for lodtrækningerne annonceres af Floorball Danmark 
minimum tre hverdage inden lodtrækningen foretages. Resultatet af lodtrækningerne offentliggøres på 
Floorball Danmarks informationsmedier. 
 
§ 12 Tilmelding af hold 
Hver forening kan kun tilmelde ét hold for henholdsvis herre & dame senior. 
 
§ 13 Tilmeldingsgebyr 
Gebyr for deltagelse jf. Floorball Danmarks Bøderegulativ- og gebyrliste. 
Tilmeldingsgebyrer opkræves to gange. 1. gang inden 1. runde og 2. gang inden 3. runde. 
 
§ 14 Præmier 
Vinderne for både herre & dame senior modtager pokal samt 25 stk. medaljer. 2. pladsen modtager 25 stk. 
sølvmedaljer. Herudover overrækkes vandrepokal til vinderen af begge rækker. 
Straks efter pokalfinalen kåres årets pokalfighter. TUA afgør inden finaledagen, hvorledes kåringen skal ske. 
 
Det lavest rangerende hold, der vinder flest kampe, bliver præmieret efter turneringens afslutning. I 
tilfælde af, at to eller flere hold vinder lige mange kampe, modtager maksimalt tre hold præmier. Ved flere 
end tre hold bortfalder præmierne. 
 
§ 15 Uforudsete situationer 
I alle øvrige tvivlsspørgsmål gælder det til enhver tid gældende turneringsreglement. 


