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1 Beskrivelse
Turneringen er et nyt tilbud i Floorball Danmark til ungdommen, som primært henvender sig til klubber
med få ungdomsspillere i en årgang, samt klubber der har flere spillere i en årgang udover deres normale
storbane hold. Ligeledes er turneringen et godt sted at starte for nye ungdomsspillere. Rækkerne inddeles
med op til 6 hold efter princippet lokalt>region>nærmeste region, så klubberne har kortest mulige
geografiske afstand til deres modstandere.
Eksempel: Hvis der ikke er nok tilmeldte hold i Region Midt- og Østjylland, bliver allerede tilmeldte klubber
placeret i de rækker, hvor der er geografisk kortest afstand, men kun til Region Syd eller Region Nord.
Der spilles efter de gældende spille- og turneringsregler for floorball med de fremhævede undtagelser i
reglementet herunder.
For at være med i rækken er det et krav, at man skal være medlem af Floorball Danmark.

2 Banen, spilletid og deltagere
Banens dimensioner skal være indenfor intervallet L:28-30 m – B:15-16 m. Markering af
udskiftningsområde på langsiden skal være indenfor intervallet L:7-7,5 m og ml. 3,5-3,75 m fra midten.
Markering af målfelt og face-off punkter følger de almindelige bestemmelser i spillereglerne.

Ved 5 hold tilmeldt i en pulje er spilletiden 1x15
Ved 4 hold tilmeldt i en pulje er spilletiden til 2x10, med en pause på 4 min.
Ved 3 hold tilmeldt i en pulje er spilletiden til 3x10, med to pauser på hver 4 min.
Der spilles ikke med effektiv spilletid de sidste 3 minutter af sidste periode.
Der spilles 5 mod 5, dvs. 4 markspillere og 1 målmand i U9 og U11 rækken og på mål svarende til 90x120
cm.
Der spilles 5 mod 5, dvs. 4 markspillere og 1 målmand, og på store mål i øvrige mellembane-rækker.
Udvisningsreglerne i U9 og U11 følger ungdomsturneringsreglementet.
I U13 og U15 mellembane-rækken gælder følgende: Ved udvisning til det ene hold spilles 4 mod 5(3
markspillere og 1 målmand mod 4 markspillere og 1 målmand). Ved 2 eller flere udvisninger til samme hold,
så tæller 2. udvisning først når den 1. er udløbet, og spillerantallet kan reguleres. Udvist spiller nr. 1 træder
efter afsoningen ikke ind på banen, men går over i sit holds udskiftningsområde.
Det er på et hvilket som helst tidspunkt muligt, at tage målmanden ud og erstatte med en markspiller, også
under hensyntagen til ovenstående.
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3 Rækkeinddeling og spillerbrug
Der inddeles i rækkerne U9, U11, U13 og U15.
Der gives en generel dispensation til at anvende op til 2 spillere, der er én årgang ældre end
rækkeinddelingen. Det er tilladt at anvende yngre spillere i henhold til de almindelige turneringsregler.
Ved nok tilmeldte antal pigehold arrangeres pigerækker.
Det er tilladt at bruge op til 3 spillere der har figureret på et storbane hold eller et højere rangerende hold i
samme aldersinddeling i samme spillerunde

4 Point
Der spilles efter følgende pointsystem:
•
•
•

Vundet kamp giver 3 point
Uafgjort kamp giver 1 point
Tabt kamp giver 0 point

I tilfælde af pointlighed vil holdenes placeringsrækkefølge afgøres af:
•
•
•
•

Opnåede point i samtlige indbyrdes kampe
Måldifferencen i samtlige indbyrdes kampe
Måldifferencen i samtlige kampe
Flest scorede mål i samtlige kampe

5 Struktur, kampprogram og resultatindberetning
Struktur
Der skal være minimum 3 hold og maksimalt 5 hold i en række.

Kamprunder foregår som stævneform. Det tilstræbes, at hvert hold arrangerer minimum ét
hjemmebanestævne, dog vil der i nogle rækker være hold der fritages. Hvert hold spiller minimum to
kampe pr. stævne, se bilag 1.
Til et hjemmebanestævne må påregnes følgende tidsforbrug inkl. bandeopsætning og nedtagning:
•
•
•

Ved 3 hold – ca. 2,5 time
Ved 4 hold – ca. 3 timer
Ved 5 hold – ca. 3,5 time
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Kampprogram
Efter tilmeldingsfristen udarbejder Floorball Danmarks administration kampprogram og sender ud til alle
deltagere. Hjemmebanearrangøren bedes herefter fastlægge stævnekampene med kampdato og
kamptidspunkter for alle kampene og indsende til Floorball Danmarks administration i henhold til gældende
tidsfrister.

Resultatindberetning
Alle kampe vil være tilgængelige på mvpapp.dk.
Der skal føres elektronisk kampprotokol over alle kampe, hvorefter der sker automatisk
resultatindberetning.

6 Afbud, kampflytninger og protest
Afbud
Det afbudsgivende hold skal selv kontakte deres modstanderhold ved afbud. Det afbudsgivende hold skal
efterfølgende give besked til Floorball Danmark, så holdet bliver taberdømt 0-5 i de kampe afbuddet
vedrører. Der idømmes ingen øvrige sanktioner ved afbud og der er ingen begrænsninger på antallet af
afbud.
Kampflytninger
Kampe kan kun flyttes efter aftale mellem alle hold og ved enighed om ny dato, og kan kun flyttes frem til 7
dage før kampstart. Kampflytninger under 7 dage til kampstart kan ikke lade sig gøre. Her må det
afbudsgivende hold melde afbud. Er det hjemmeholdet som er det afbudsgivende hold, taber
hjemmeholdet alle kampe 0-5 og de øvrige hold skal selv aftale hvornår og hvor de spiller mod hinanden
inden udgangen af marts måned.
Når en kamp er aftalt flyttet meddeles nyt tidspunkt til Floorball Danmark, der herefter opdaterer
programmet.
Protest
Det er ikke muligt efter en kamp, at nedlægge protest over dommernes kendelser. Det er alene muligt, at
nedlægge protest over brug af ukvalificerede spillere, her henvises til gældende Turneringsreglement.
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7 Dommerforpligtelser og matchstraf
Dommerforpligtelser
Der påsættes korrekt antal dommere i henhold til gældende turneringsregler for pågældende række.
Hjemmebanearrangøren er ansvarlig for sekretariat samt påsætning af dommere til egne stævner og sørge
for afregningen. Ved honorering af kørsel, diæt og honorar henvises til gældende takster i Floorball
Danmarks Bøde- og gebyrregulativ.
Matchstraf
Indberettes i tilfælde af M2 og M3 af dommerne via deres adgang til foreningsportalen.
M1 = karantæne aktuelle kamp
M2 = karantæne aktuelle kamp + 1 ekstra kamp (ved sidste stævnekamp overføres til næste stævne)
M3 = karantæne aktuelle kamp + 2 ekstra kampe (ved sidste stævnekamp overføres til næste stævne)

8 Pris og tilmelding
Pris
Turneringsgebyret følger de vedtaget turneringsgebyrer for de enkelte rækker og afregnes direkte til
Floorball Danmark.
Tilmelding
Tilmelding følger de udmeldte frister i ungdomsreglementet.
Det er kun medlemmer af Floorball Danmark, der kan tilmelde sig og gøres via foreningsportalen
http://foreningsportalen.dgi.dk/Login.aspx.
Ved tilmelding skal oplyses kontakt informationer på person med navn, efternavn, adresse, tlf., mail og
spillerfarve.
Alle tilmeldinger er bindende og bliver ikke efterfølgende refunderet, hvis holdet trækkes ud.

9 Godkendelse af reglement
Reglementet revideres, vedligeholdes og godkendes løbende af Floorball Danmark.
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