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Malmö Open 2019
Malmö Open 2019

Innebandy

Information till deltagande lag i Innebandyturneringen
Välkomna till Malmö Open och Innebandyturneringen.
Allmänt
Spelplats är Malmö Badminton center, Eriksfältsgatan 30.
I Badminton center gäller att vi spelar på 6 planer ( A,B,C,D,E,F). För alla lag
gemensamma omklädningsrum med dusch i källarplanet ( separat herr- och
damomklädning).Kafeteria och kiosk finns för de som så önskar. Förtäring av
medhavd mat får göras på anvisad plats. Sekretariat, resultat och informationstavla
finns inne i hallen.
Matchform
Litet format plan 12x20 m. Målvakt och 3 utespelare på plan samtidigt. Avbytare som
vanligt – max 8 spelare i laget.
Regler enligt Svenska Parasportförbundets för Innebandy,( se sid 3 för
sammanfattning och referenser).
Matchtid 2x10 minuter rullande tid. Halvtidspaus 3 minuter. Eventuella utvisningar
ger 1 min utvisningstid (alternativt 5min eller matchstraff)
Matchresultat visas rullande på TV skärm och anslås också på anslagstavlan, som
regel efter avslutad omgång.
Deltagare
Tävlingen spelas i Paraklassen d.v.s. öppen för spelare med funktionsnedsättning
( R, U eller N) enligt förbundets regler för “Minsta Funktionsnedsättning/ Handikapp”.
( se gärna sid 3 för sammanfattning). Inget licenstvång föreligger. Lagledare lämnar
in laguppställning med angivande av funktionsnedsättning för varje spelare och
ansvarar därmed att spelaren möter kraven för minsta funktionsnedsättning
( kontroller kan förekomma)
Spelartrupp med namn, personnummer, klass ( R,N eller N) och tröjnummer skall
anmälas till tävlingsledningen före första match, formulär finns på hemsidan och
också i hallen och skall lämnas i till sekretariatet. Spelare får endast representera ett
lag under turneringen.
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Spelformer
Gruppspel
De deltagande lagen tävlar i tre divisioner baserat på angiven spelstyrka vid
anmälningstillfället.
Div 1 : spelas som en enkelserie med 6 lag. Därefter slutspel
Div 2: delas upp på 2 grupper ( D2.A och D2.B) med 6 lag i varje grupp,som spelar
en enkelserie. Därefter slutspel
Div 3: delas upp i 2 grupper (D3.A och D3.B) med 6 lag i varje grupp, som spelar en
enkelserie. Därefter Slutspel.
Lagen i respektive grupp möts i en serie där alla möter alla inom gruppen. Segrande
lag erhåller 3 poäng och vid oavgjort får lagen 1 poäng vardera. Flest antal poäng vid
seriens slut avgör placeringen. Vid lika poäng mellan två lag avgör målskillnad, flest
antal gjorda mål, inbördes möte eller lottning i nämnd ordning. Skulle match avgöras
genom WO. noteras resultatet som 3-0
Slutspel
Div 1: 1:an och 2:an i serien går direkt till semifinal. Kvartsfinaler spelas mellan 3:an
och 6:an och 4:an mot 5: Vinnarna av kvartsfinalerna går till semifinal mot 1:an res
2:an medan förlorarna i kvartsfinalerna spelar placeringsmatch om 5/6 plats.
Vinnarna av semifinalerna möts i final medan förlorarna spelar bronsmatch.
Div 2: semifinaler mellan 1:an i grupp A ( D2.A) och 2:an i grupp B ( D2.B) samt
mellan 1:an i grupp B (D2.B) och 2:an i Grupp A ( D2:A). Vinnarna av respektive
semifinal går till final och förlorarna spelar match om tredje pris.
Övriga lag spelar placeringsmatcher, där 3:an i respektive grupp möter 4:an i andra
gruppen, vinnarna respektive förlorarna möts sedan för slutgiltig placering.
På samma sätt möter 5.an och 6:an i respektive grupp varandra och vinnarna och
förlorarna möts inbördes för slutgiltig placering.
Div 3: semifinaler mellan 1:an i grupp A ( D3.A) och 2:an i grupp B ( D3.B) samt
mellan 1:an i grupp B (D3.B) och 2:an i Grupp A ( D3:A). Vinnarna av respektive
semifinal går till final och förlorarna spelar match om tredje pris.
Övriga lag spelar placeringsmatcher, där 3:an i respektive grupp möter 4:an i andra
gruppen, vinnarna respektive förlorarna möts sedan för slutgiltig placering.
På samma sätt möter 5.an och 6:an i respektive grupp varandra och vinnarna och
förlorarna möts inbördes för slutgiltig placering.
Alla slutspelsmatcher är “ cup- matcher” , vid oavgjort sker avgörande medelst
straffar, 3 för respektive lag , vid fortsatt lika-läge därefter 1 straff vardera tills
avgörande faller.
Övrigt




Tävlingsledning ( vid behov Jury) och huvudsekretariat/resultatservice finns i
hallen.
Första hjälpen/ sjuksköterskefrågor: Vid behov av första hjälpen eller
annat medicinskt stöd kontakta tävlingsledningen.
Transportfrågor: Kontakta tävlingsledningen som har kontaktuppgifter.
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Sammanfattning av Svenska Parasportförbundets regler för Innebandy ( för
exakt skrivning se förbundets hemsida för Innebandy:
http://www.parasport.nu/globalassets/svenska-parasportforbundet-ochsveriges-paralympiska-kommitte-svenska-parasportforbundet/dokument/idrottoch-tavling/tavlingsregler/fotboll-och-innebandy/2016-innebandy.pdf)
•

Som spelare måste man spela för en förening som är ansluten till Svenska
Parasportförbundet ( eller motsvarande för internationella klubbar)

•

Alla spelare måste uppfylla kriterierna för minsta funktionsnedsättning
( tidigare Minsta Handikapp) för sin klass ( R, U eller N)

•

Föreningen är ansvarig för att spelare är korrekt klassificerad och att bara
behöriga spelare används vid matcher

•

Spelaren kan bara spela för den förening som hen är registrerad för och det
gäller alla tävlingssammanhang – distriktsserier /cuper mästerskap av olika
slag o.s.v.

•

Övergångar av spelare från en förening till en annan kan bara ske under det
s.k. fönstret d.v.s. på sommaren mellan säsonger ( 1 /6 – 31 /8). Övergången
sker i samförstånd mellan föreningarna ( båda skriver på) och registreras via
förbundet. Dispens för övergångar vid annan tid kan ges av
Förbundet/innebandykommittén av sociala skäl.

•

För spelregler gäller i allt väsentligt Innebandyförbundets regler.

Vid brott /avsteg från reglerna kan anmälan göras till Innebandykommittén via SDF
för berörd klubb

4 (4)

Malmö Open 2019 – Innebandy
Laguppställning
Div :............
Lag :.................
Nr

Födelsedata
xx-xx-xx

Namn

Lagledare: …………………………………………………..

klass

( R, U ,N, S)

