INBJUDAN

DISTRIKTSMÄSTERSKAP
Pojkar 15 och Flickor 15 2018/2019
Vi inbjuder till följande klasser
Pojkar 15
(2003 o senare)

Flickor 15

(2003 o senare)

Genomförande
DM genomförs i cupform. De första omgångarna, som spelas hemma- eller borta, fungerar som kval till
DM-finalen. Finalen avgörs på en och samma plats. Säsongen 2018/2019 är det 2 februari som finalen avgörs. Spelplats är
Hammarö Arena.
Tävlingsföreskrifter och matchtider
DM för P15/F15 spelas efter Värmlands IBF:s och Svenska IBF:s tävlingsbestämmelser. DM spelas som utslagstävling där
varje match måste avgöras. Matchtid är 3 x 20 minuter. Effektiv tid tillämpas sista tre minuter av ordinarie matchtid.
Vid oavgjord ställning efter full tid tillgrips förlängning tills mål görs, dock i maximalt 10 minuter. Därefter avgörs matchen
genom straffslagning, enligt regelhandboken.
Bestämmelser för walk over och urdrag samt matchflytt i kvalmatcher och är de samma som gäller för distriktsserierna, se
VIBF:s Lokala Förutsättningar. Inga åldersdispenser tillåts i DM.
Från och med säsongen 2017/2018 är det tillåtet att anmäla fritt antal lag från varje förening i respektive åldersklass.
(spelare får dock endast spela i ett lag per klass).
Fördelning av hemma/borta matcher sker.
Lag som senast hade bortamatch, får match på hemmaplan och vice versa. Om detta är lika tas hänsyn till hemma/borta i
eventuellt tidigare omgång. Om det ändå inte går att skilja lagen får lag med bäst målskillnad hemmamatch, vid lika
målskillnad gäller flest gjorda mål (räknat på de omgångar som båda lagen deltagit i). Om det ändå inte går att skilja lagen
lottas vilket lag som spelar hemma.
Hemmalag kontaktar bortalag och kommer överens om speldag. Matchbokning sker via webbformulär och skall vara VIBF
tillhanda senast 5 dagar före match. DM-matcher bör i första hand spelas under vardagskvällar.
Matchtid skall vara fastställd senast 20 dagar före sista speldag.
Om matchtid ej inkommit senast 20 dagar före sista speldag skickas en påminnelse till hemmalaget.
Om matchtid ej inkommit senast 14 dagar före sista speldag utgår en förseningsavgift på 500 kronor.
Match anses som godkänd och bekräftad då den registrerats på www.vibf.nu.
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Tidsschema kvalomgångar
1:a omgången
15 september - 31 oktober
2:a omgången
1 november - 30 november
Semifinaler
1 December – 15 Januari
Om fler än 16 lag deltar i någon klass kommer en omgång att läggas till och tidsperioderna justeras.
Finalspelet 2 februari 2019
De två bästa lagen i varje klass går till finalspelet i Hammarö Arena den 2 februari.
Ekonomi
Hemmalag betalar hallhyra samt domarkostnader i kvalmatcher.
Domare
VIBF tillsätter domare i samtliga DM-matcher
Priser
Ettan och tvåan belönas med pokal och medaljer.
Anmälan
Görs på denna blankett och skall vara VIBF kansli tillhanda senast 1 september.
Anmälningsavgiften är 800:- per lag i P15/F15
Anmälningsavgift faktureras föreningen.
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Vi anmäler följande lag till DM Junior och ungdom 2018/2019

Förening _____________________________

Uppgiftslämnare _________________________________

tel hem _______________________ mobil ________________________

E-post __________________________________

Ringa in de alternativ som gäller.

Pojkar 15

Flickor 15

1 lag eller 2 lag

1 lag eller 2 lag

Sändes till senast 1 september:
Värmlands IBF
Box 10
651 02 Karlstad
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