Stockholms Innebandyförbund
Seriedirektiv för Svart nivå (Juniorserier)
2021 års utgåva
Gäller från 1 juli 2021

§ 1. Allmänt

§ 1.1. Åldersklass

J19 födda 2002–2004.

§ 1.2. Kombinerade lag

I Stockholms Innebandyförbunds, StIBF:s, juniorserier kan två (2) föreningar
delta med ett gemensamt lag. Ansökan om kombinerade lag görs till
Tävlingskommittén, TK. Laget anmäler sig som A/B till seriespel där lag A är
formell förening. Endast ett lag per division får spela som A/B.

§ 1.3. Divisionsindelning

Om antalet anmälningar möjliggör det så delas DJ19 in i div 1 och div 2.
Om antalet anmälningar möjliggör det så delas HJ19 in i div 1, div 2, div 3.
§ 2. Matcharenor

§ 2.1. Spelplan

En spelplan är godkänd i och med att StIBF skickar ut en officiell kallelse till
match i denna hall.
§ 3. Före match

§ 3.1. Matchprotokoll

Hemmalaget samt bortalaget registrerar laguppställningarna i iBIS. Vid
vardagsmatcher skall detta göras senast 24 timmar innan matchstart och vid
helgmatcher senast klockan 12.00 fredagen innan match. I de fall laguppställningen ändras i sista stund skall den slutgiltiga laguppställningen läggas in
i iBIS innan match. Detta görs lämpligen med mobiltelefonen via
m.ibis.innebandy.se
I de fall StIBF uppmärksammas på att matchprotokollet i iBIS inte uppdaterats
med alla deltagande spelare innan aktuell match startat tillämpas följande
påföljder i fallande ordning:
-

Muntlig varning till förening och ledare från StIBF
Skriftlig varning till förening och ledare från StIBF
Tävlingsavgift om 500 kr/match

Hemmalag ansvarar för protokoll till matchen. Matchprotokoll från iBIS ska i första
hand användas.
Det fysiska matchprotokollet skall vara bortalaget tillhanda senast 45 min innan
matchstart.

§ 3.2. Spelrätt

En förening får endast representeras av ett (1) lag i distriktets högsta serie.
Undantaget är om det endast finns en division. I juniorserierna får en förening
endast representeras av två (2) lag i distriktets näst högsta serie. Undantaget är
om det endast finns två (2) divisioner.

Inom Svart nivå får spelare endast flyttas neråt en division åt gången. Det är alltså
inte möjligt att göra en förflyttning från en HJ191-match till en HJ193-match, utan
att ha spelat en HJ192-match däremellan. Den serie i vilken spelaren senast var
uppskriven i ett protokoll avgör vilken förflyttning som är möjlig. Matchprotokoll
för matcher som avgjorts med W.O. räknas inte. För de föreningar som endast har
lag i HJ191 samt HJ193 finns möjligheten att söka dispens för spelarförflyttningar
mellan lagen. I juniorserier (Svart nivå) får endast sju spelare med B-Licens (födda
2006 eller senare) delta per match (ej namngivna spelare).

§ 3.3. Ledarlicens

Vid ungdomsmatcher är det krav på utbildade ledare. Med utbildning menas
grundutbildning (GU) eller fördjupningsutbildning på Grön, Blå, Röd och Svart
nivå. Utbildningen gäller i tre år från utbildningsdatumet. Vid match på Grön, Blå,
Röd och Svart nivå ska alla av de på matchprotokollet uppsatta ledarna, för
respektive lag ha genomgått godkänd utbildning. Förening, vars lag har en ledare
på matcher som inte innehar ledarlicens kan dömas till bestraffning.
Följande steg tillämpas:
1.

Samtal/e-post till föreningen om utebliven ledarlicens på ledare i båset.
StIBF har genom matchprotokoll upptäckt att ledare med ej giltigt eller
utebliven ledarlicens närvarat i båset. Föreningen uppmärksammas om
kommande utbildningar.
2. Förening blir bestraffad med en avgift på 1 000 kr/ledare/match. Om
ledaren blivit uppmärksammad om saknad av ledarlicens och inte
genomfört utbildning eller anmält sig till kommande utbildning.
Ledare som innehar ledarlicens och uppträder olämpligt vilket väsentligt skadar
sporten och/eller dess anseende kan få ledarlicensen indragen.

§ 3.4. Uppvärmning

Inför varje match har lagen rätt till minst två (2) minuters uppvärmning på
spelplanen. Har det blivit förseningar i hallen så gäller inte två (2) minuters
uppvärmning. I övrigt gäller att matcherna ska startas på utsatt tid.

§ 3.5. Entré

Det är inte tillåtet att ta en entréavgift.

§ 3.6. Sekretariatet och avbytarbåsen

Följande matchfunktionärer ska finnas:
En tidtagare.
En protokollförare.
I StIBF:s serier råder generell dispens vad gäller placering av sekretariat,
utvisningsbänkar samt avbytarbänkar på samma sida.

§ 3.7. Matchdräkt

a) Hemmalag ska spela i sin ordinarie matchdräkt, som har angetts i av StIBF

fastställt spelprogram. Saknas uppgift om hemmalagets färg på matchdräkt i
StIBF fastställda spelprogram så är alltid hemmalaget skyldiga att byta
matchdräkt.
b) Gästande lag/Bortalag ska före avresa till match förvissa sig om vilken
matchdräkt hemmalaget ska använda genom upplysningar i av StIBF fastställt
spelprogram. Då domare bedömer att lagen har förväxlingsbara matchdräkter
gäller följande(c-d):
c) Gästande lag/Bortalag åläggs byta matchdräkt. Har bortalag ingen annan
matchdräkt att tillgå förlorar laget på W.O. Träningsvästar eller dylikt är inte
tillåtet att använda.
d) Har inte hemmalag ordinarie matchdräkt enligt punkten a, åläggs
hemmalaget att byta matchdräkt. Har hemmalag ingen annan matchdräkt att
tillgå förlorar laget på W.O. Träningsvästar eller dylikt är inte tillåtet att använda.
e) Spelare i lag som spelar match ska använda likadan matchdräkt. Det är inte
nödvändigt med likadan matchdräkt i hela föreningen.
f) Vid spel med ej reglementsenlig matchdräkt utgår en tävlingsavgift. Vid
upprepning av förseelsen inom samma förening kan TK besluta enligt Svenska
Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser kap.1, § 8–9, föreningsansvar.
Gemensam reklam på matchdräkt mellan föreningar inom samma serie/serier
måste godkännas av StIBF.

§ 3.8. Spelarlicenser

Licenser ordnas genom Svenska Innebandyförbundet, för mer information se
www.innebandy.se
Licenskontroller görs löpande. Licenskontroller kan utföras av domare i tjänst eller
av StIBF utsedda kontrollanter.
Om en licenskontroll genomförs på er förening gäller följande:
- Laget ges max fem (5) minuters vila i omklädningsrummet efter match.
- Vid kontrollen ska spelarens privata legitimation tas fram och kompletteras med
licenslistan från Folksam.
- Om privat legitimation och/eller licenslista saknas ska spelaren ovillkorligen
lämna personuppgifter till kontrollanterna.
- Samtliga spelare och ledare är skyldiga att besvara frågor från kontrollanterna.
- Om någon spelare lämnar omklädningsrummet eller arenan när licenskontroll
är påkallad, utan att ge sin identitet till känna hos kontrollanterna anses detta
som ett försök till licensfusk.
§ 4. Under match

§ 4.1. Speltid

Svart Nivå spelas med rullande tid 3 x 20 min. Effektiv speltid sista 3 min.

§ 4.2. Paus

Paus ska vara fem (5) minuter. Domaren avgör när spelet ska återupptas.

§ 5. Efter match

§ 5.1. Resultatrapportering- och händelserapportering och betalning av
domararvoden

Hemmalaget skall rapportera in matchresultat och matchhändelser i iBIS senast
åtta timmar efter matchslut.
Stockholms innebandyförbund betalar ut domararvodena och åt föreningarna
som betalningsförmedlare och fakturerar föreningarna under säsong. StIBF
betalar eventuella resekostnader till domarna.
Domararvoden
Serie
HJ 19
HJ 19
HJ 19
DJ 19
DJ 19

H/D, F/P
Herrar
Herrar
Herrar
Damer
Damer

Benämning
Division 1
Division 2
Division 3
Division 1
Division 2

Arvode
540 kr/domare
420 kr/domare
380 kr/domare
540 kr/domare
420 kr/domare

§ 5.2. Matchprotokoll

Matchprotokollet skall kontrolleras och skrivas under av domarparet direkt efter
match. Domare 1 skall ta med sig det fysiska protokollet efter match och spara
detta resten av innevarande säsong. I det fall StIBF behöver uppgifter som finns i
det fysiska protokollet skall domare 1 kunna skicka över en kopia på protokollet
med kort varsel.

§ 5.3. Walkover (W.O.)

Om lag inte infinner sig till spel på utsatt tid för utannonserad match utdöms
W.O. av StIBF eller närvarande domare.
W.O. döms ut i följande fall:
- Vid ogiltigt uteblivande från match
- När förening ej har erforderligt antal spelare för att starta och fullfölja matchen
- När förenings lag utan giltig anledning lämnar spelplanen före speltidens slut
- När föreningens spelare, ledare, funktionär eller supporter för vilken föreningen
är ansvariga för, i samband med eller under match uppträder på ett för idrotten
otillbörligt sätt eller gör sig skyldig till våldshandlingar mot funktionärer,
motståndare eller publik på sådant sätt att domare anser att matchen måste
avbrytas, beslut om att avbryta match kan endast fattas av domare
Då W.O. dömts ut ska fastställd W.O.-avgift erläggas till StIBF. Föreningen kan
åläggas att ersätta motståndarlagets och funktionärers resekostnader,
arrangerande förenings kostnader, den kostnad laget kunde ha haft för att
genomföra matchen samt övriga styrkta kostnader.
Om samma lag i en serie lämnar W.O. vid två tillfällen under innevarande säsong
riskerar laget att uteslutas från serien.
Om ett lag lämnar W.O. vid någon av de tre sista omgångarna under säsongen
utgår en förhöjd W.O.-avgift på 3 000 kronor per tillfälle samt att laget riskerar att
uteslutas från serien.

§ 6 Efter avslutad serie

§ 6.1. Upp- och nedflyttning

StIBF har infört en nivåanpassad serieanmälan till samtliga juniorserier. Från
säsongen 2020–2021 grundar sig den nivåanpassade serieanmälan till juniorserierna
på lagets och spelarnas samlade kompetens. Beslutet innebär att upp och
nedflyttning i och med serieplacering inte längre är aktuellt i juniorserierna.

§ 6.2. Uteslutning av lag

Förening vars lag under en säsong uteslutits ur seriespel/Bäst i Stan, kan
efterföljande säsong nekas deltagande i seriespel/Bäst i Stan.

