Avklaringer for sesongen 2019/2020
Spilleregler:
Fra 1. juli 2018 gjelder det reviderte spillereglementet for alle obligatoriske kamper i Norge.
Det henvises til forbundets nettsider for mer informasjon og detaljer om de endringene som
ble gjort før sesongen 18/19. Se: http://bandyforbundet.no/?p=28653&mID=70&mAct=362

InnebandyLive:
Alle obligatoriske kamper skal føres i InnebandyLive.
(Merk: Regionale administrative myndigheter kan ha andre bestemmelser for kamper de
administrerer).

Straffeslag ved uavgjorte kamper i elite menn/kvinner og 1. div. øst menn:
Kamper som ender uavgjort etter ordinær spilletid i Eliteserien for kvinner og menn, samt
1.div øst for menn, skal avgjøres ved straffeslagskonkurranse etter reglene i
spillereglementet. Vinneren av straffeslagskonkurransen får totalt 2 poeng, taperen får totalt 1
poeng.
Lagene skal utføre fem straffeslag hver. Hvis resultatet fremdeles er uavgjort, skal de samme
spillerne utføre et straffeslag hver inntil kampen er avgjort (se regel 204 i spillereglementet).
Presisering:
Det utføres ikke straffeslag ved uavgjort resultat i kvalifisering til eliteseriene, kvalifisering
til 1. div. østland menn og NM-puljespill aldersbestemte klasser.

Eliteserien for menn:
Sesongen 2019/2020 gjennomføres Eliteserien for menn med 12 lag.
For inneværende sesong betyr dette:
Lag nr.12 rykker rett ned i 1.divisjon. Lag nr.11 deltar i kvalifisering om to ledige plasser
sammen med vinnerne av 1.divisjonene. Det vises for øvrig til Kampreglementets § 20, punkt
2 og 3.

Eliteserien for kvinner:
Sesongen 2019/2020 gjennomføres Eliteserien for kvinner med 8 lag.
Reglementet sier at Eliteserien for kvinner bør gjennomføres med 10 lag.
Seksjonsstyret er av den oppfatning at det ikke er grunnlag for 10 lag sesongen 2020/2021,
men ønsker å øke antall lag i serien for sesongen 2020/2021.
For inneværende sesong betyr dette:
Ingen lag fra Eliteserien rykker ned eller deltar i kvalifisering. Vinneren av hver 1.
divisjonsavdeling tilbys plass i Eliteserien sesongen 2020/2021. Hvis flere enn 2 lag ønsker
plass i eliteserien blir det arrangert kvalifisering om de 2 plassene. Kun lag som ble nr. 2 i sin
1. divisjonsavdeling kan få avdelingsvinnerens plass. 2. lag tilbys ikke plass.

1.divisjon østland menn:
Sesongen 2019/2020 gjennomføres 1.divisjon østland for menn med 9 lag.
Reglementet sier at 1.divisjon østland for menn skal bestå av maksimalt 10 lag.
Seksjonsstyret har som intensjon at 1.divisjon østland for menn sesongen 2020/2021 spilles
med 10 lag.
For inneværende sesong betyr dette:
Ingen lag rykker direkte ned fra 1.divisjon østland menn etter ferdigspilt serie.
Regelverket sier at de to siste lagene skal delta i kvalifisering. Det vil si at nr. 8 og 9 etter
endt seriespill deltar i kvalifisering.
Det skal være to ledige plasser for kvalifisering til 1.divisjon østland menn. Hvis det på grunn
av at lag rykker ned fra eliteserien ikke er to (2) ledige plasser i 1. divisjon østland menn
(totalt 10 plasser), spiller også 7. plass kvalifisering for å beholde plassen i 1.divisjon østland
menn sammen med lagene fra 2. divisjonene. Antall ledige plasser påvirkes blant annet av
opprykk/nedrykk fra eliteserien. Det vises for øvrig til Kampreglementets § 20 punkt 6 og 7.

Regler for rekkefølge ved poenglikhet i en tabell:
Etter årsmøtevedtak skal det nå skilles først på innbyrdes oppgjør før målforskjell ved
poenglikhet i alle tabeller. (Merk: Regionale administrative myndigheter kan, hvis informert
om, sette målforskjell først ved poenglikhet).
Den klubb som oppnår høyest poengtall i sin pulje/serie, er vinner. Skulle to eller flere
klubber stå likt i poeng totalt, er det den klubb som har fått flest poeng i innbyrdes oppgjør,
som vinner. Står klubbene også likt i antall poeng i innbyrdes oppgjør, er det målforskjellen i
de innbyrdes oppgjør som er avgjørende.
Om også målforskjellen i de innbyrdes oppgjør skulle være lik, er det den klubb som har
laget flest mål i de innbyrdes oppgjør, som går foran. Skulle to eller flere klubber fortsatt stå
likt, er det klubbenes totale målforskjell i serien som er avgjørende. Skulle også den totale
målforskjellen i serien være den samme, går den klubb foran som har laget flest mål i
seriespillet.
Presisering:
Ved bruk av innbyrdes tabell, brukes denne til å bestemme rekkefølgen for alle lagene som er
involvert. Dvs. at man ikke kårer kun best plasserte lag ved hjelp av innbyrdes tabell, og så
går tilbake til vanlig innbyrdes oppgjør hvis det er flere enn 2 lag involvert.

NM-sluttspill for menn senior:
Gjennomføres som tidligere sesonger, i tråd med Kampreglementets § 22.

NM-sluttspill for kvinner senior:
Da det sesongen 2019/2020 gjennomføres en eliteserie med åtte lag, skal det i henhold til
kampreglementets § 22 kun spilles semifinaler (best av 5 kamper) og én finale (ikke NMpuljespill som tidligere).

NM for aldersbestemte klasser (§23 i kampreglementet)
Årsmøtet i innebandyseksjonen 2018 vedtok følgende:
NBFs innebandyseksjon sender hvert år ut invitasjon til Norgesmesterskap for følgende
aldersbestemte klasser:
G19 (laveste tillatte alder er G14)
J19 (laveste tillatte alder er J14)
G17 (laveste tillatte alder er G14)
J17 (laveste tillatte alder er J14)
G15 (laveste tillatte alder er G12)
J15 (laveste tillatte alder er J12)
Det tillates ingen dispensasjoner fra aldersbestemmelsene for spillere i NM-sluttspill.
NM for aldersbestemte klasser arrangeres hver sesong etter nyttår. Deltakende spillere må
fylle 13 år samme kalenderår som NM-arrangementet for å kunne delta i klassen G/J15.
Frist for å melde på lag i NM er 15. september. Påmeldingen er bindende.
Det er knyttet en påmeldingsavgift til NM. Det opprettes ikke reisefordeling for lagene.
En klubb har kun anledning til å melde på ett (1) lag i hver klasse.
Kun lag som er tilsluttet en klubb som er medlem av Norges Bandyforbund kan delta.
Det tillates ikke å stille med sammensatte lag fra flere klubber (jfr. § 29.11).
Det vil ikke bli gjennomført NM i en klasse med mindre enn fem (5) påmeldte lag.
NM gjennomføres for hver klasse med innledende spill og semifinaler en helg i
januar/februar, og en finale siste tilgjengelige helg før NM-finalene for senior.
Det skal ikke spilles innledende spill og semifinaler i klassene G/J17 samme helg som
klassene G/J15 og G/J19.

