Bilaga 11
Tävlingsbestämmelser
Föreskrifter för ”Speed bandy” och SM - veckan
1 § Allmänna bestämmelser
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SBF:s tävlingsregler i tillämpliga delar.
TK är Tävlingsstyrelse och har rätt att besluta i frågor som inte förutsetts i dessa
tävlingsföreskrifter.

2 § Inbjudan/Anmälan
Speed bandy är en öppen tävling för damer, herrar och mixade lag. Anmälan sker på
www.svenskbandy.se
Mixade lag deltar i herrturneringen.
När avgiften är betald är anmälan godkänd. Om inte det anmälda laget deltar så tillfaller
anmälningsavgiften SBF.
Namnet på laget ska tydlig framgå i anmälan. SBF har rätt att justera namnet om det inte
följer idrotten etiska namnregler.

3 § Deltagande lag
Lagen behöver inte tillhöra någon förening. Det kan till exempel vara spelare från ett
universitet, vänner, arbetsplats eller delar av ett bandylag. Spelarna ska registerna sig i en
förening och ha en licens i en bandyförening (se 4 §).
Mixade lag deltar i herrturneringen.
Spelaren får endast delta i ett lag under turneringstiden.

4 § Försäkring, Licens
Den enskilda spelaren ansvarar för att vara försäkrad och ha en licens. Licens erhålls genom
registrering i en bandyförening i SBF.

5 § Spelort/Gruppindelning/Spelprogram
De anmälda lagen (damer och herrar) genomför lokala/ distriktvisa gruppspel. Vinnarna av
respektive gruppspel (damer och herrar) är kvalificerade för finalspel i samband med den s.k.
SM-veckan.
Respektive spelort upprättar spelordning. För finalspelet under SM – veckan ansvarar SBF:s
TK för spelordning.
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6 § Tävlingsregler för ”Speed bandy”
6.0 Spelform
Turneringen spelas i 6-mannaform (1 målvakt och 5 utespelare och max 10 avbytare).
Turneringen kan spelas på 7 – manna plan eller på hockeyrink (då spelas det med 4
utespelare och 1 målvakt).
Till finalspelet – SM veckan kan endast sex (6) lag per klass (dam och herr) kvalificera sig.
6.1 Speltid
Speltiden är 2 x 15 minuter i samtliga matcher. Max 5 minuters paus mellan halvlekarna.
I eventuellt slutspel/ final spel ska matcherna avgöras slutligt.
1. En förlängningsperiod om 5 min med spel 5 mot 5, varav en ska vara målvakt. Byten
är tillåtna. Vid spel på hockeyrink spelas det 3 mot 3 och en målvakt.
2. Straffavgörande via s.k. ”Amerikanska straffar” Dvs. att straffläggare driver bollen från
mittpunkten och straffen ska avslutas inom 10 sekunder. Det sker via ”sudden
straffar”. Samma spelare får ta flera straffar.

6.2 Spelregler
- Hörnor, ersätts med ”tre hörnor straff”. Dvs. när ett av lagen har samlat ihop tre hörnor
erhåller laget en ”Amerikansk straff”, se avsnittet speltid. De verkställs efter 1: a halvlek
respektive 2: a halvlek slut.
- Inslag, behöver inte slås (passas) till en spelare i egna laget. Spelaren kan starta spelet
direkt via att direkt driva bollen. Det ska ske där bollen gick ut eller där domaren anvisar.
- Frislag, behöver inte slås (passas) till medspelare. Det lag som har tilldömts frislag kan
starta spelet genom att en spelare driver bollen. Räcker med att bollen ligger stilla och utgår
från den plats som domaren visar att frislaget ska utgå ifrån.
- Avslag, vid mål görs direkt genom att målvakten sätter bollen i spel.
- Offside, förekommer inte.
- Byten, får göras utmed hela långsidan där spelarbänkarna finns. Fria byten.
- Bollar, varje lag ska ha med sig minst fem (5) godkända bollar.
I övrigt gäller de av SBF fastställda spelreglerna.
6.3 Domare
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Vid gruppspel och final ska det finnas minst en utbildad domare.
6.4 Utvisningar
Utvisningstiderna är 3 minuter. Spelaren ska sitta på utvisningsbänken vid sekretariatet.
Eventuellt matchstraff (rött kort) handläggs av SBF:s disciplinnämnd (DN).
5.5 Placering i gruppspelet
Spelas enligt seriemetoden kap 2, 2 § i TB.
Placeringen i gruppspelet avgörs av nedanstående kriterier:
1.
2.
3.
4.
5.

Poäng
Målskillnad
Antal gjorda mål
Inbördes möten
Straffar

7 § Ekonomi.
Varje lag ska vid anmälan betala en anmälningsavgift till SBF om 5 000 kr.
Vid gruppspel delar lagen lika på kostnaderna för istid och domare. Det lag som bokar istid
ansvarar för att en kostnadsfördelning görs. Den ska vara reglerad innan eller under
gruppspelet.
Varje lag står för sina egna kostnader vad gäller t.ex. resor, mat.
Vid SM-veckan står SBF för istider och domare. Lagen ansvarar ensamt för alla andra
kostnader för sitt deltagande, t.ex. resa och uppehälle.
8 § Sekretariat.
Ska finnas till varje spelplan. Förutom det vanliga arbetet i sekretariatet ska de vara domarna
behjälpliga med att ”räkna hörnor”.
9 § Tävlingsledning
SBF:s TK är tävlingsledning.
Vid gruppspel kan ledningsfunktionen vara delegerad till ett distrikt eller en enskild person.
Vid slutspelet är det SBF:s TK som är tävlingsledning.

10 § Priser
Vinnande lag i dam- respektive herrklassen erhåller pokal och medalj. Andra laget i
respektive finalmatch erhåller medalj. Max 16 medaljer per lag delas ut.
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