Seriedirektiv Division 1 damer & 2 Division herrar GUD 2018/2019
1. INLEDNING
Dalarnas IBF administrerar dessa serier och seriedirektiven gäller under säsongen 2018/2019.
Dispens från nedanstående seriedirektiv söks till sitt eget distriktsförbund.
Om dispens godkänns gäller den för en säsong i taget.

2. MATCHARENOR
2.1 Spelmått och säkerhetskrav
Förening ska ha tillgång till en hall med spelmåtten 40x20 meter innanför sarg. Vid avsteg måste dispens sökas.
Hallen ska uppfylla säkerhetskrav angivna i Svenska Innebandyförbundets tävlingsbestämmelser och föreskrifter.
Hemmalag har ansvar för säkerheten kring matcharrangemanget.
2.2 Publikförutsättningar
Förening bör ha tillgång till en hall med minst 100 platser på läktare.
2.3 Lägsta takhöjd
Takhöjden bör vara minimum sju (7) meter.
2.4 Omklädningsrum
Varje lag ska ha tillgång till omklädningsrum med plats för tjugo (20) personer. Omklädningsrummet ska vara
disponibelt fyrtiofem (45) minuter före matchstart. Domarna bör ha tillgång till separat omklädningsrum med
tillhörande dusch.
2.5 Belysning
Förening ska ha tillgång till hall med fullgod belysning. Belysningskraven ska vara enligt Svenska kommunförbundets
krav i måttboken. Länk: https://skl.se/skolakulturfritid/kulturfritid/idrottochanlaggningar/mattboken.1908.html
2.6 Ljudanläggning (högtalare) och speaker
Matcharenan ska vara utrustad med ett fungerande högtalarsystem. Speaker ska finnas under matcherna. Speaker ska
vara neutral.
2.7 Sekretariat och musik under match
Sekretariatet ska vara bemannat senast tjugo (20) minuter innan matchstart. Sekretariatet ska vara bemannat med
minst två personer varav en sköter matchprotokollet och den andra matchklockan. Sekretariatet ska vara neutralt.
Musik kan spelas i samband med spelavbrott och periodpauser. Det är inte tillåtet att spela musik under pågående
spel.
2.8 Resultattavla och signal
Resultattavlan ska kunna visa resultat, matchtid och period. Signal ska ljuda automatiskt vid periodslut.
2.9 Bokning av Matchtider
Matchstart för match lördag eller söndag är mellan 11.00 - 19.00. Är resmilen däremot mer än 25 mil enkel resa är det
matchstart mellan 11.00 - 17.00 som gäller, detta med tanke på bortalagets resor. Vid vardagsmatch är det 19.00 20.00 som gäller för matchstart. Administrerande förbund har rätt att lägga vardagsmatcher (tis-fre 19.00 - 20.00)
utan medgivande från inblandade föreningar, detta gäller de matcher där resmilen uppgår till max 12 mil enkel resa,
allt för att öka publikintresset då man får spridning på matcher i de områden där många lag finns.
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3. INNAN MATCH
3.1 Kallelse av motståndarlag och domare
Hemmalag ska senast två (2) dagar innan match kalla motståndarlag och domare till match. Kallelse ska ske genom epost. I kallelsen ska följande information finnas: dag och tidpunkt för match, spelplats, vägbeskrivning till spelplatsen,
vilka färger hemmalaget har på tröja, byxa och strumpor (dessa ska följa registrerade färger i iBIS) samt ett ”sistaminuten-telefonnummer” till hemmalaget.
3.2 Matchprotokoll
Hemmalaget ansvarar för att matchprotokoll finns till matchstart. iBIS:s matchprotokoll ska användas. Det är ej tillåtet
att endast använda sig av digitalt protokoll vid match, fysiskt protokoll ska också finnas utskrivet.
Senast 24 h innan match skall laguppställning vara inlagt i IBIS.
3.3 Uppvärmning
Tid för uppvärmning på matcharenan ska vara minimum tjugo (20) minuter före matchstart.
3.4 Sekretariat och avbytarbås/utvisningsbås
Sekretariat, utvisningsbås och avbytarbås ska vara placerade efter en långsida vid mittlinjen. Sekretariat och
utvisningsbås ska om möjligt placeras på motsatt långsida gentemot avbytarbås. Vid avsteg måste dispens sökas.
Avbytarbås och utvisningsbås skall vara uppmarkerade enligt regelboken.
3.5 Speaker - Intro och Line Up
Speaker ska hälsa publik, spelare och domare välkomna samt informera om båda lagens startuppställning (lineup).
3.6 Matchtid
Matchtiden är 3x20 minuter effektiv speltid med tio (10) minuters paus. Vid oavgjort efter ordinarie speltid tillämpas
fem (5) minuters effektiv Sudden Death. Är matchen fortfarande inte avgjord efter Sudden Death tillgrips
straffläggning enligt vanligt förfarande (fem vardera).
3.7 Matchändring
Matchändring kan inte göras dagen innan och samma dag som match skulle spelats om inte ej flyttande lag går med
på detta. Matchändring tre dagar före match och tidigare kan bara göras om lagen är överens. För avgifter se sidan 4 i
dessa direktiv. Inga matchändringar godkänns sista tre omgångarna

4. UNDER MATCH
4.1
Onlinerapportering gäller i serien, hemmalag ansvarar för att matcherna on-linerapporteras i iBIS. Varje förening
använder sig av sina inloggningsuppgifter som man har sedan tidigare då man har lagt in förenings- och licensuppgifter
mm. Saknar man inloggning kontaktar man sin föreningsadministratör för iBIS eller administrerande förbund.
Matchrapporteringen går ut på att hemmalaget under match är inloggade i iBIS och fyller i uppgifter om matchen
(resultat, publik, målgörare, passningsläggare osv) direkt när dessa händer. Manual för onlinerapportering finns på
www.innebandy.se. Avgifter för utebliven onlinerapportering finns på sidan fyra i dessa direktiv.
4.2 Speakerns arbete
Matchspeaker ska förmedla all nödvändig information om matchen. Informationen ska lämnas med saklighet och gott
omdöme. Speaker får under inga omständigheter lämna förlöjligande kommentarer om domslut, publik, spelare eller
andra händelser.
Under match ska speaker lämna information om målskyttar, passningsläggare och utvisade spelares namn och
nummer, samt informera om utvisningstidens längd och orsak. Den information som lämnas av domaren får ej
förvanskas. Speaker ska även meddela när lag blivit fulltaliga alternativt spelar med fyra spelare. Dessutom ska
speaker även meddela när en minut återstår av perioden.
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4.3 Sargvakter
Hemmalaget bör se till att det finns minst två (2) stycken sargskötare med lägsta ålder tolv (12) år på plats så att
onödiga spelavbrott ska kunna undvikas. Om inte sargvakter finns är det hemmalagets spelares skyldighet att
skyndsamt laga sargen.
4.4 Periodpaus
Periodpaus ska vara tio (10) minuter lång från det perioden blåses av till dess att spelet sätts igång igen. Events och
arrangemang får arrangeras i pauserna men får dock inte påverka igångsättandet av en ny period om inte särskilda
skäl finns och dispens sökts för detta. Under pauserna får inga, förutom deltagare i pausaktivitet, spelare och vid
behov funktionärer, vara på spelplanen.
4.5 Sidbyte
Lagen ska byta sida vid varje periodpaus.

5. EFTER MATCH
5.1 Matchprotokoll
Hemmalaget ansvarar för att matchprotokollet sparas till 2019-04-30. Matchprotokollet ska inte skickas in till Dalarnas
Innebandyförbund utan efter det datumet är det upp till varje förening att själva välja om och hur de vill arkivera
matchprotokollet.
Har domarna utdömt UM3 ska domarna rapportera enligt anvisningar i iBIS senast tre (3) vardagar efter match.
Domare som ej rapporterar inom stipulerad tid kan utdömas tävlingsavgifter.
5.2 Utbetalning av domararvode, restidsersättning och milersättning
Domararvode
Domararvodet i D1/H2 GUD är 750 kronor per match och domare. Domararvode och eventuell restidsersättning ska
utbetalas av hemmalaget via bankkonto senast tre (3) vardagar efter spelad match av hemmalaget. Om hemmalag ej
betalar ut domararvode och eventuell restidsersättning inom tre (3) vardagar kan tävlingsavgifter utdömas till
hemmalag enligt sidan 4 i dessa direktiv.
Restidsersättning (enkelresa):
5 mil 200 kronor
10 mil 400 kronor
Observera att det gäller endast från bostadsadress till hallen. Vid hämtning av kollega utgår reseersättning för
sträckan men det går inte att addera till restiden.
Milersättning:
Milersättningen till domarna utbetalas av administrerande förbund den 25:e varje månad mot inskickad reseräkning.
Milersättningen är 25 kronor per mil.

6. ÖVRIGT
6.1 Ålderdispenser för unga spelare
Om man önskar ha med spelare med B-licens (födda – 03) i seriespelet måste man ansöka om dispens. Dispensen är
individuell (spelaren ska alltså vara namngiven) och kommer att vara behovsprövad. Man kan endast söka för spelare
som är ett år för unga. Dispenser kan omprövas under säsong.
6.2 Skyddsglasögon
För alla spelare födda -03 gäller från och med denna säsong att utan skyddsglasögon blir det inget spel under match.
Domarna har rätt att stoppa matchen i förekommande fall samt utdöma ett lagstraff enligt regelboken.
Rapport ska skrivas av domarna om detta sker.
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Tävlingsavgifter
Serieavgifter
Serieavgift damer div 1 GUD
Serieavgift herrar div 2 GUD

17500 kr
17500 kr

Administrativa avgifter
Ej sökt dispens om avsteg enligt seriedirektiven
Speaker/ljudanläggning saknas
Fysiskt matchprotokoll saknas
Sekretariat ej på plats inom stipulerad tid
Ej betalat ut arvode och ev. restidsersättning på konto inom tre dagar
Ej skickat matchkallelse till domare/bortalag

500 kr/per avsteg
500 kr/tillfälle
500 kr/tillfälle
500 kr/tillfälle
1000 kr/tillfälle
500 kr/tillfälle

Avgifter för matchändring
Matchändring tre till sju (3-7) dagar innan ordinarie matchdatum
Matchändring åtta (8) dagar innan match och tidigare
WO-avgift

2000 kr/tillfälle + domararvode*
1000 kr/tillfälle
5000 kr/tillfälle
(+ styrkta kostnader för förening/domare)

*Domararvodet vid inställd/flyttad match är 50% vid match inställd/flyttad från 72-25 timmar innan matchstart
samt 100% vid match inställd/flyttad 24 timmar och närmare innan matchstart.
Avgifter vid utebliven onlinerapportering via iBIS
Tillfälle 1 och 2
Tillfälle 3
Tillfälle 4
Tillfälle 5
Efter tillfälle 5

500 kr
1000 kr
2000 kr
4000 kr
Dubbelt upp för varje tillfälle

Vid upprepande misskötsel av ovan seriedirektiv kan högre tävlingsavgift utdömas enligt Svenska
Innebandyförbundets maxbelopp för tävlingsavgifter. Övriga tävlingsavgifter enligt Svenska
Innebandyförbundets tävlingsavgifter.
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