Sanktion av turneringar.
I sanktionerad turnering gäller Svenska Innebandyförbundets
tävlingsbestämmelser och föreskrifter.
Sanktionsansökan
Ansökan om sanktion skickas till Stockholms Innebandyförbund (StIBF), dit även
sanktionsavgiften skall inbetalas. Betalning måste vara StIBF tillhanda innan
sanktionen kan erhållas.
Ansökan skall göras på därför avsedd blankett. Detta skall ske i god tid, senast två
månader, innan turnering.
Eventuella avsteg från Svenska Innebandy Förbundets tävlingsbestämmelser och
tävlingsföreskrifter skall ansökas om. Detta görs på sida två av
ansökningsblanketten. Observera att avsteg endast skall sökas då föreningen vill
avvika från SIBF:s tävlingsbestämmelser och föreskrifter. I annat fall kan denna
sida lämnas tom med undantag av ordförandens underskrift.
Sanktionsavgifter:
Se sanktionsansökningsblaketten.
Efter beviljad sanktion
Vid inbjudan till turnering skall följande finnas med:
- Vilka eventuella avsteg som gäller i turneringen.
- Regler som gäller för åldersdispenser.
- Samtliga avgifter för deltagande lag.
- Antalet matcher som deltagande lag är garanterade.
I klassen P/F11 och yngre får enligt SIBF:s tävlingsbestämmelser ingen
poängberäkning ske, således är tabeller, slutspel och publicering av resultat ej
tillåtna.
Domare skall i klasser för P/F11 och äldre vara domare som är godkända av StIBF. I
klasser för F/P 9-10 så kan arrangören använda sig av matchledare.
Ett domarschema för turneringen skall skickas till StIBF.
Domarna skall i god tid få reda på de avsteg som turneringen beviljats.

Observera att StIBF:s matchprotokoll ej får användas i turnering.
Turneringsprotokoll finns att användas.
Matchresultat, tabeller, protokoll, protester och dylikt skall skickas till StIBF
senast sju dagar efter turneringen.

Vid eventuella frågor tag kontakt med StIBF:s kundtjänst på tfn 08-564 889 40.

Ansökan skickas till:
Stockholms Innebandyförbund
Smedjegatan 8
131 54 Nacka
Alternativt E-post: stockholm@innebandy.se
Sanktionsavgiften betalas till bankgiro 635-4591
Vänligen ange föreningens namn samt namnet på turneringen
på inbetalningen.

Sanktionsansökan för turnering
Turneringens namn

Spelort

Arrangörsförening

Turneringsdatum

Kontaktperson

Telefonnummer

E-post

Speltid

Annonsering
 Jag vill bli kontaktad
gällande annonsering
på förbundets
hemsida

Adress till hemsida för turneringen

Namn och adress dit svar på sanktionsansökan ska skickas

Klasser (Skriv beräknat antal lag i ruta med aktuell klass)
D
DJ19 F16
F15
F14
F13
F12
F11
H

HJ19

P16

P15

P14

P13

P12

P11

F10

F9

P10

P9

Sanktionsavgifter:
Turnering med A-licens
(födda 97 och äldre)
3-8 lag
9-16 lag
17-32 lag
33 lag och uppåt

500 SEK
1 000 SEK
1 500 SEK
2 000 SEK

Turnering med B-licens
(födda 98 och yngre)
3-8 lag
9-16 lag
17-32 lag
33 lag och uppåt

0 SEK
500 SEK
750 SEK
1 000 SEK

 Turnering med internationellt namn. Sanktionsansökan ska tillsändas SIBF för
godkännande i denna del.
 Internationella lag deltar i turneringen. Ansökan om en generell dispens, för alla
deltagande föreningar anslutna till SIBF, att delta i turneringen ska tillsändas SIBF.
 I klasserna F/P 11 och yngre får ej poängberäkning, tabell eller skytteliga förekomma.
Arrangerar ni en turnering med dessa klasser ska ni kryssa i rutan och bekräfta att ni är
medvetna om gällande regler.
 Om ni begär avsteg från Tävlingsbestämmelserna ska ni kryssa i rutan, samt precisera
omfattningen under punkten ansökan.

Ankomst

Betalt
Kronor_______
Datum_______

Beslut Datum:
Avslås 
Beviljas 
Handläggare:

Ansökan om avsteg från gällande tävlingsbestämmelser:

SDF beslut:

Spelplan (mindre än 40 x 20 meter)

Ja


Beviljas 
Beviljas ej 

Time-out (kryssas i om TO inte får tas)

Ja


Beviljas 
Beviljas ej 

Åldersdispens (gäller avsteg från generell dispens)
Antal

Ja


Beviljas 
Beviljas ej 

Andra avsteg än de ovan
_____________________________

Ja


Beviljas 
Beviljas ej 

Härmed intygas att vi kommer att följa SIBF:s Tävlingsbestämmelser, Tävlingsregler och
föreskrifter med ovanstående undantag. Beviljade avsteg ska meddelas till intresserade
lag i samband med anmälan till turneringen.
Ordförande Underskrift/namnförtydligande

Telefonnummer dagtid

Härmed beviljar SDF ovanstående avsteg för rubricerad turnering



Härmed beviljar ej SDF ovanstående avsteg för rubricerad turnering



Straffavgifter:
Ej sökt sanktion i tid:
Ej sökt sanktion och genomfört turnering
Uppenbart nonchalerande av sanktionsbestämmelserna

1 000 SEK (per tillfälle)
25 000 SEK (maxbelopp/tillf.)
25 000 SEK (maxbelopp/tillf.)

# Ansökan för sanktion av turnering ska ställas till respektive SDF senast två månader
innan turneringsstart, detta görs på fastställd blankett och i samband med inbetalning av
sanktionsavgiften.
# Domare till turneringen tas ut i samråd med berört SDF. Observera att domarna i god
tid ska få reda på de avsteg som turneringen beviljats.
# En tävlingsjury bestående av minst tre (3) personer varav minst en (1) ska vara SDF
representant, dessa ska finnas tillgängliga om något problem skulle uppstå. Eventuella
protester efter turneringen ska skickas till administrerande SDF.
# Föreningar som inte är anslutna till SIBF äger ej rätt att deltaga i sanktionerad
turnering.
Ansökan skickas till:
Stockholms Innebandyförbund
Smedjegatan 8
131 54 Nacka
Alternativt E-post: stockholm@innebandy.se
Sanktionsavgiften betalas till bankgiro 635-4591
Vänligen ange föreningens namn samt namnet på turneringen på inbetalningen.

