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U13-15 Stockholm Cup

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2022/23
Tävlingsbestämmelser med arrangerande förening, gästande lag och domares
skyldigheter och åtaganden, ekonomiska bestämmelser samt bestämmelser för hela
seriesystemet 2022/23 finns infört på Svenska Bandyförbundets hemsida –
https://foreningsinfo.svenskbandy.se/t%C3%A4vling/t%C3%A4vlingsbest%C3%A4mmelserna

REGELBOKEN 2022/23
Regelboken Spelregler för Bandy, med direktiv/regelnyheter samt årets fokus, finns även den
på Svenska Bandyförbundets hemsida under fliken Domare, den kan även beställas som
fysisk bok.

Vi uppmanar alla föreningar att samtliga aktiva informeras om hur de kan ta del av
Tävlingsbestämmelserna och Regelboken. Det är viktigt att alla är väl införstådda med vilka

bestämmelser och regler som gäller. Okunskap om bestämmelserna och regelverket samt
dess tolkning fritar ej från ansvar.

ANMÄLAN
Inga sammansatta lag är tillåtna i Stockholm Cup.

TÄVLINGSOMRÅDE
All administration samt tävlings- och bestraffningsärenden handläggs och hanteras av
Bandyförbundet Distrikt Stockholm och dess Tävlingskommitté.

ARRANGÖRSFÖRENING
Arrangerande förening skall ombesörja omklädningsrum, speldugligt utrustade spelytor samt
bollar. Det ska även finnas ett fungerande Sekretariat/Matchsekreterare vid samtliga
matcher.

MATCHTIDER
U15 – 2 x 35 minuter (11 mot 11)
U14 – 2 x 30 minuter (9 mot 9)
U13 – 2 x 20 minuter i gruppspelet, 2 x 25 minuter i slutspelet (7 mot 7)

Ingen isvård sker under halvtidsvilan.

SPELFORM
Gruppspel, enkelmöten. Därefter semifinaler för lagen på plats 1-4 i tabellen. Lag 1 och 4
samt lag 2 och 3 möts i semifinaler som spelas som dubbelmöte enligt UEFA-metoden. Skulle
resultatet efter båda matcherna vara lika tillämpas straffslagstävling enligt TB Kap. 2 §4. Lag 3
och 4 börjar på hemmaplan.
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Vinnarna i semifinalerna spelar final medan förlorarna spelar bronsmatch den 19 mars i
Gubbängens Skridsko- och Bandyhall. Skulle resultatet i match i finalspel efter full tid vara
oavgjort tillämpas straffslagstävling enligt TB Kap. 2 §4.

MATCHDAG
Match skall vara spelad på datum enligt fastställt spelprogram.

SPELSCHEMA
På Distriktets hemsida under fliken Serier och resultat finns spelschema för respektive serie.
Här finns även länkar till samtliga serier och cuper på senior- och ungdomsnivå i Sverige.

ANTAL SPELARE
Antal spelare i enlighet med Svenska Bandyförbundets Tävlingsreglemente – max 10
avbytare. Spelare födda 20190 (U13), 2009 (U14), 2008 (U15) och senare. Matcher i U15 och
kan genomföras som 9 mot 9 för att undvika en matchflytt. Matcher i U14 och kan
genomföras som 7 mot 7 för att undvika en matchflytt. Matcher i U13 kan genomföras som 5
mot 5 för att undvika en matchflytt. Detta ska godkännas av båda lagen, domare och även
meddelas till Distriktet före matchstart.

MATCHARRANGÖR
Hemmalaget ansvarar för hela matcharrangemanget inklusive matchsekreterare. Om flera
hemmalag finns (vid poolspel), delas ansvaret för arrangemanget mellan dessa lag.
Arrangerande förening ser till att det finns bollar samt matchfunktionärer på samtliga
matcher. Domare + eventuell planhyra betalas av arrangerande förening. Bandyförbundet
Distrikt Stockholm är matcharrangör för finalerna samt eventuella bronsmatcherna.

MATCHRAPPORT/MATCHPROTOKOLL
Matchrapport med korrekt laguppställning för båda skall av arrangerande förenings lagledare
fyllas i på den nya digitala matchrapporten (Ifyllnadsbar-Excel som finns i Dokumentarkivet)
och sedan mailas till huvuddomaren senast 30 min innan matchstart för att sedan godkännas
av domare. Arrangerande förenings lagledare har således ansvaret att samla in bortalagets
laguppställning för att fylla i på den matchrapporten som mailas till domaren. Även
blanketten Bänkfolket ska fyllas i och lämnas till domaren innan matchstart.

Matchrapport skall, av domaren, insändas till Distriktet inom två dagar efter spelad match.

INRAPPORTERING AV RESULTAT
Domaren ansvarar för att senast 24 timmar efter spelad match rapportera in slutresultatet till
Distriktet via FX.
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DISPENSER
Inga dispenser ges i Stockholm Cup.

DOMARLISTAN
Domarlistan hittas i Profixio (FX) där man i inloggat läge kan se domarnas kontaktuppgifter
under den match det gäller.

Det är arrangerande förenings skyldighet att kalla domarna i god tid – minst 3 dagar - före
matchen. Se även Tävlingsreglementet!

DOMARKONTAKTEN
Regelnyheter, tolkning av regler och en del annat som berör spelet och domarna hittar Du i
Bandy 2023 och/eller Tävlingsreglementet. Domarna har en egen länk på Bandyförbund
Distrikt Stockholms hemsida - där hittar du regelnyheter och annan domarfakta. Domarens
befogenheter, som spelreglerna ger honom eller henne, börjar när domaren kommer in på
spelplanen. Domarens beslut som rör matchen är slutgiltiga vilket även gäller resultatet i
matchen.

KONFRONTATIONER
Med anledning av händelser i form av konfrontationer av matchledare-domare i halvtidspaus
samt efter matchens slut vill RDK och TK gemensamt förtydliga att följande gäller:
Vid halvtidspaus får inga spelare komma fram till domarna vid isen, får att få förklaringar till
domslut som varit under första halvlek. Detsamma gäller ledare som står och väntar vid
sargkanten, när domarna kommer dit.
Domarna måste ha samma rätt som lagen att få välbehövlig vila utan att behöva förklara
domslut. Efter slutsignalen gäller samma sak.
Däremot är lagen välkomna in i domarrummet efter match för dialog om så önskas.
Denna dialog skall ske tidigast 20 min. efter slutsignal och skall ske i domarrummet.

Överträdelser mot detta skall anmälas till administrerande myndighet av domarna.

DOMARVÄRDAR
Respektive klubb utser s k domarvärdar som skall hjälpa domarna till rätta före, under och
efter match. Genom dessa domarvärdar hoppas vi att det skall bli ännu bättre förståelse
mellan klubbarna och domarna.

DOMARTAXOR
Bestämmelser angående ersättning för domare i de olika åldersgrupperna finns under fliken
domare på förbundets hemsida svenskbandy.se/stockholm. Kontrollera noga att domarna
erhåller rätt ersättning.
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ISBRIST
Uppstår den situationen att matchen behöver flyttas i sista stund (match bör inte flyttas
senare än 10.00 dagen före) åligger det arrangören att svara för alla merkostnader som
åsamkats båda lagen. Detta gäller såväl tids- som platsmässig flyttning. Råder tveksamhet om
spelplanens användbarhet ska en av domarna eller annan av SBF utsedd person vara på plats
för avgörande. Sådant avgörande skall ske innan gästande lag anträtt sin resa.
Arrangörsklubb är skyldig gardera match genom avtal med konstisbana eller annan fullgod
bana. Denna reservplats skall vara godkänd av Sthlms BF:s tävlingsområde.

Tid och plats för eventuell uppskjuten match liksom reservtid på konstis skall meddelas
gästande lag och domare i samband med ordinarie kallelse.
Kontakt skall hållas med er serieledare / tävlingsområde som avgör. Speciella skäl måste
föreligga för att få ställa in match.

MATCHÄNDRING
Matchändring får ej genomföras utan förbundets vetskap. Förening som anmäler lag i
bandytävling kan ej heller ange, som orsak för matchändring, deltagande i andra idrotter,
eller andra bandytävlingar.
I undantagsfall kan TK medge flyttning av tävlingsmatch om godtagbara skäl föreligger.
Deltagande i andra cuper eller tävlingar är icke godtagbar orsak om sådan tävling äger rum
under ordinarie säsong. Ändring av match kan endast ske under förutsättning att
föreningarna skriftligen fått nytt speldatum godkänt och fastställt
före ordinarie speldatum.

Framställan om matchändring sker skriftligen per mail till distriktets kansli, skall vara
Distriktet tillhanda senast 14 dagar före ursprunglig speldag.

Matchflyttningsavgift på 1000:-  kommer att debiteras i samtliga fall där tävlingen påbörjats
(dock kan undantag göras där lagen själva ej varit skyldiga till flyttningen)

Blankett för detta återfinns på Sthlms Bandyförbunds hemsida. Då matchflyttning utan
förbundets vetskap sker uttages en särskild avgift på 1500:- kronor, som
matchändringsavgift, av hemmalaget.

SUPPORTERKULTUR / ARRANGÖRSANSVAR
Arrangerande förenings skyldighet är att vidtaga alla åtgärder för att skydda domare och
övriga funktionärer från övergrepp samt i övrigt tillse att god ordning råder före, under och
efter matchen. Varje klubb är ansvarig för sina spelares, ledares och publiks uppförande
före, under och efter match. I övrigt hänvisas till Tävlingsreglementet för 2018/19.

LICENSER
Alla spelare skall registreras individuellt till föreningens egen hemsida via RF (Idrott Online).
Aktiva spelare och ledare skall inför varje säsong licensieras i tävlingssystemet Profixio.
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AVGIFTER
Följande avgifter måste vara reglerade med Distriktet för att få starta i kommande säsongs
seriespel:

1) Startavgift (förfallodag enligt utsänd faktura)
2) Obetalda avgifter sedan tidigare säsonger.

ANSIKTSSKYDD
Enbart ansiktsskydd försedda med godkännandemärke (CE-märke) får användas.

HALSSKYDD
Halsskydd obligatoriskt. Halsskyddet skall vara CE-märkt.

SPELDRÄKT
För att publiken, massmedia, spelare och funktionärer lättare skall kunna skilja lagens spelare
åt har domarna inför säsongen fått order att före match godkänna lagens speldräkt. Om
lagens dräkter är för lika skall gästande lag byta tröjor. Lag med tvådelad tröja bör vara
speciellt observant. Klubbarna måste, i god tid före match, hålla kontakt i denna viktiga
fråga. Lagen skall ha skiljaktig färg på såväl tröjan som strumpan i förhållande till
motståndarna. Domarnas beslut i denna fråga är utan appell.

REKLAM PÅ BANDYUTRUSTNING
Det är viktigt att eventuell reklam på bandyutrustning följer de bestämmelser som finns
intagna i Tävlingsreglementet 2022/23.

Observera att reklam får inte göras för alkohol, tobak eller politiska budskap.
Reklamavgiften ingår i startavgiften.

PRISER
Segrande lag erhåller 18 medaljer samt pokal, tvåan får 18 silvermedaljer och trean får 18
bronsmedaljer i respektive åldersklass. (Extramedaljer kan beställas mot självkostnadspris)
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