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Begrepp
I förvarande bestämmelser ska följande begrepp förstås enligt nedanstående:
Annan tävling: Tävling som inte är en distriktstävling eller en förbundstävling.
Avbytare: Spelare som inte deltar i sitt lag från matchstart och som vid ett obegränsat antal tillfällen kan
bytas mot annan spelare på planen.
Administrerande myndighet: Ansvarar för uppdraget att tillämpa SIBF:s tävlingsregler.
Behörig spelare: Spelare som innehar relevant licens och spelklarhet och som i övrigt har rätt att
representera förening i enlighet med SIBF:s och IFF:s tävlings- och spelregler.
Bestraffning: Disciplinär påföljd i enlighet med SIBF:s tävlingsregler och/eller RF:s stadgar.
Distriktsförbundsmatch: Match mellan två distriktsförbundslag.
Distriktsserie: Serier administrerade av SDF.
Distriktstävling: Distriktsserierna samt andra av SDF administrerade tävlingar.
Funktionär: Alla personer som enligt tillämpliga tävlingsregler har en bestämd roll i samband med ett
matcharrangemang.
Förening: Ideell förening som bedriver innebandyverksamhet och som är medlem i SIBF.
Förbundsserie: Serier administrerade av SIBF (Superligan, Allsvenskan, division 1-herrar, division 1-damer
samt Juniorallsvenskan).
Förbundstävling: Förbundsserierna samt andra av SIBF administrerade tävlingar.
Idrotts AB: Aktiebolag till vilket förening, i enlighet med SIBF:s stadgar, upplåtit rätten att delta i SIBF:s
tävlingsverksamhet.
Internationell match: Match mellan ett svenskt lag och ett utländskt lag eller mellan två utländska lag.
Junior: Spelare är junior t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 19 år.
Kombinerade lag: Lag där spelare från fler än en förening deltar.
Landskamp: Match mellan av SIBF och annat landsförbunds utsedda lag
Ledare: Person, undantaget spelare, med assisterande roll som vid match är upptagen på matchprotokollet
som tillhörande deltagande förening.
Moderförening: Förening som spelaren tillhör i enlighet med SIBF:s Representationsbestämmelser.
Matchdelegat: Av SIBF utsedd funktionär med uppgift att övervaka matcharrangemang.
Nationell match: Match mellan svenska lag.
Representationslag: Förenings A-lag för seniorer, herrar och damer.
Senior: Spelare är senior fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 20 år.
Spelare: Person som utövar innebandy inom ramen för till SIBF ansluten medlemsförening.
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Säkerhetsdelegat: Av SIBF utsedd funktionär med uppgift att övervaka säkerhetsfrågor i samband med
matcharrangemang.
Tävlingsmatch: Match som ingår i en tävling enligt serie- eller utslagsmetoden.
Tävlingsplan: En sammanställning med datum för SIBF:s samtliga tävlingar.
Tävlingsregler: Med SIBF:s tävlingsregler avses tävlingsbestämmelser, reglementen, spelregler, lokala
förutsättningar, anvisningar och direktiv.
Tävlingsstyrelse: Behörigt organ inom av SIBF eller SDF som administrerar och tar beslut angående
tävling.
Ungdomsspelare: Spelare är ungdomsspelare t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 16 år.
Vakans: En plats i seriesystemet som måste tillsättas av annan förening efter det att behörig förening
uteslutits eller avstått serieplatsen.
Vänskapsmatch: Match som inte ingår i en tävling.
Walk over (w.o.): När förening, utan giltigt skäl, inte infinner sig till match.
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