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LUGIs motionsturnering i innebandy anordnas varje termin. De anmälda lagen deltar i såväl
seriespel som cupturnering. Separata turneringar ordnas för herr-, mixed- och damlag.
Minst 6 anmälda lag krävs för att turnering skall arrangeras.
SERIESPEL
I seriespelet består serierna som regel av 7 lag, som spelar en enkelserie. Divisionssystemet
är uppbyggt i pyramidform, dvs 1 st div I-serie, 2 st div II-serier, 4 st div III-serier, 8 st div IVserier, etc.
Lagets placering i sluttabellen fastställs med följande särskiljning: 1. flest poäng i seriespelet;
2. flest poäng i inbördes möte mellan två eller flera lag; 3. bäst målskillnad i inbördes möte
mellan två eller flera lag; 4. bäst målskillnad i seriespelet; 5. flest gjorda mål i seriespelet;
6. lottning.
CUPSPEL
I cupturneringarna seedas de 16 högst rankade lagen.
RANKING
Efter varje termins turnering upprättas en rankinglista som ligger till grund för nästkommande
termins serieindelning. Endast seriespelet påverkar rankingen. Segrande lag flyttas upp en
division och de två sämsta lagen nedflyttas en division.
LAGSAMMANSÄTTNING
I varje match får deltaga 4 spelare på plan + max 2 avbytare. Max 1 lic spelare från elitserie
och div I-II. I mixedturneringen får i varje match deltaga max 6 spelare varav max 3 manliga.
På plan max 4 spelare, varav max 2 manliga.
REPRESENTATION
Seriespel: Deltagare får endast vara ordinarie spelare i ett serielag per grupp (t ex div 3b).
I de tre sista seriematcherna får ej spelare insättas, om dessa inte tidigare under terminen
deltagit i laget. Cup: I kvarts-, semi- och finalmatcherna får ej spelare insättas, om dessa inte
tidigare under terminens cupturnering deltagit i laget.
MATCHSTART
För att lag skall vara spelklart erfordras 3 spelare på plan. Om lag ej är spelklart vid utsatt
matchstart erhåller motståndarlaget 1-0, och matchtiden i första halvlek förkortas. Om båda
lagen ej är spelklara vid utsatt matchstart förkortas matchtiden i första halvleken. Lag som ej
är spelklart 5 min efter utsatt matchstart har förlorat på walk over (5-0).
MATCHTID
Seriespel: 2 x 18 minuter med 1 minuts paus. Cupspel: 2 x 18 minuter med 1 minuts paus.

OAVGJORD MATCH

Bestämmelser för

innebandy
gällande fr o m ht 2008

Seriematch får sluta oavgjord. Om resultatet efter full tid i cupmatch är oavgjort lägger lagen
växelvis straffslag tills avgörande nåtts. En spelare får ej lägga sitt andra straffslag förrän
samtliga spelare i laget lagt straffslag.

UPPSKJUTNA MATCHER

Spelprogrammet är oerhört pressat vilket innebär att utrymmet är minimalt för uppskjutna
matcher. Om lagen önskar uppskjuta match måste sanktion inhämtas från LUGIs kansli.
Uppskjuten match skall spelas senast 7 dagar efter ordinarie match - i annat fall förlorar båda
lagen poängen.

REGLER

Avslag: Avslag sker från mittpunkten när mål gjorts. Avslag får ej gå direkt i mål. Spelare skall
befinna sig på respektive lags planhalva.
Tekning: Tekning sker vid mittpunkten vid halvleks början, samt vid "teknings-punkterna" vid
spelavbrott (t ex bollen över sargen utan att domaren kan avgöra av vilket lag, eller när bollen
demolerats). Försvarande lags spelare sätter ned sin klubba först, utom vid tekning på
mittlinjen där "hemmalaget" sätter ned sin klubba först i första halvlek och "bortalaget" först i
andra halvlek. Övriga spelare minst 3 m från bollen. Tekning får gå direkt i mål.
*Inslag: Inslag sker när bollen förpassats över sargen. Dock minst 3 m från målet. Inslag får
gå direkt i mål.
**Straffslag: Straffslag utföres direkt från "mittpunkten" (utan målvakt) och utdömes vid
förseelse då klar målchans föreligger. Om straffen ej resulterar i mål, sker tekning vid förlängda
mållinjen.
Frislag: Frislag utföres från den plats där förseelsen ägt rum och får gå direkt i mål.
Motståndare minst 3 meter från frislagspunkten. Frislag för förseelse som skett närmare mål än
3 meters slås från 3 meters håll. Försvarande spelare skall direkt utan uppmaning, ta 3 meters
avstånd (annars utvisning). Spelare får ej åter spela bollen förrän den berört annan spelare
eller dennes utrustning.
Fösning: Fösning av bollen är ej tillåtet vid igångsättning av spel och straffslag. Bollen skall
slås med klubban.
Klubba: Spelare äger rätt att hos domaren (vid nästa avblåsning) begära mätning av en
motståndarklubba. Klubb-bladets hook får ej överstiga 30 mm när klubban ligger på plant
underlag. Måttet gäller mätning vid underkanten på bladets högsta punkt. Spel med felaktig
klubba medför utvisning för spelare. Utvisning drabbar spelare som begär kontroll av
motståndares klubba om det visar sig att klubban håller måttet.
Skor: Skor med mörk sula får ej användas.
Tröjfärg: Hemmalaget ställer upp i matchen med ljusa t-shirts (helst vita). Bortalaget ställer
upp i mörka t-shirts (helst svarta eller mörkblå).
Spelarbyte: Spelarbyte får ske under spelets gång. Dock får spelare ej inträda på planen innan
spelare som byter har lämnat planen. Byte av spelare (ut/in) skall ske på samma plats och på
resp lags planhalva. Felaktigt byte innebär utvisning för spelare som inträtt på planen för tidigt
eller på annan plats.
Utvisning: Utvisning gäller tills mål gjorts, även om det decimerade laget gör mål får detta lags
utvisade spelare återkomma i spelet (max 1 spelare per lag och mål). Om ett lag drar på sig
flera utvisningar samtidigt får dock laget ej decimeras så att färre än två spelare per lag blir
kvar på plan. I sådana fall verkställs överskjutande utvisningar snarast möjligt. Om ett lag
redan har en spelare utvisad och en dubbelutvisning döms (en spelare från vardare laget
utvisas) bedöms detta som personliga utvisningar dvs påverkar ej spelarantalet på plan. De
båda spelarna kommer in igen när mål görs då det är lika många spelare på plan i båda lagen.

DET ÄR TILLÅTET

att ha ett knä i golvet då man täcker skott eller spelar bollen;
att föra klubban till knähöjd baksvingen;
att föra klubban till höfthöjd i framsvingen;
att föra klubban över höfthöjd i framåtsvingen om man ej riskerar att skada annan spelare;

att med kroppen (dock ej arm, hand eller huvud) dirigera bollen till sig själv;
att med klubba eller fot intill knähöjd, slå ge riktning åt eller föra med sig bollen;
att med foten stoppa bollen;
att med foten dirigera bollen till egen klubba en gång;
att passa bollen med fot till motspelare;
att för medspelare att ta emot fotpassning om motspelaren, trots att han har möjlighet därtill,
underlåter att ta bollen.

DET ÄR FÖRBJUDET:

ÅTGÄRD

att med foten passa bollen till medspelare;
frislag
att med någon del av klubban spela el försöka spela bollen över knähöjd;
frislag/utvisn.
att stoppa bollen med hand, arm eller huvud;
utvisning
*att backa in i motståndare;
frislag
att ha hand i golvet, dock ej klubbförande, likställs med liggande spel; utvisning
att liggande elller knästående (båda knäna) täcka skott el själv skjuta/passa utvisning
att spela utan eller med trasig klubba;
utvisning
att placera klubban eller ben mellan motståndarens ben;
frislag
att kasta klubban;
utvisning
att spela barfota, i långbyxor eller träningsoverall;
uteslutning
*att avsikligt flytta målbur;
straff/utvisn.
att hoppa upp från plan och påverka spelet;
frislag
att kroppstackla motståndare;
utvisn/matchstraff
**att avsiktligt eller upprepade gånger slå på, sparka, låsa eller lyfta
utvisning
motståndarens klubba;
att med kroppen stoppa, hindra eller haka upp en motståndare;
frislag/utvisn
att angripa motståndare på ett våldsamt eller farligt sätt;
utvisning
att avsiktlig sabotera spelet;
utvisning
att protestera mot domslut;
utvisning/
matchstraff
I övrigt gäller skrivelse om nolltolerans utgivna av LUGI Motion. Utskickas separat och finns på
LUGIs hemsida – www-lugimotion.se.

AVGIFTER

Avgiften för deltagande i turneringen skall inbetalas lagvis till LUGIs reception eller på
bankgironummer 130-8261, LUGIs Motionsförening. Lag som ej inbetalt avgiften sista
anmälningsdag riskerar att inte inlottas i turneringen. Medlemskap gäller per verksamhetsår
(1/1-31/12). Därest laget ställer upp under höstterminen och medlemsavgifter erlagts under
vårterminen erlägges startavgift.

MEDLEMS-/DELTAGARUPPGIFTER

Kontaktmannen är ansvarig för att medlems-/deltagaruppgifterna redovisas via LUGI Motions
hermsida på resp lags konto.

PRISER

Seriesegrarlagen erhåller vardera 6 st av LUGIs seriesegratröjor. Cupvinnarlagen erhåller
vardera 6 st LUGIs cupsegrartröjor. Ytterligare tröjor kan i mån av tillgång köpas till LUGIs
självkostnadspris.

