Poolspel
Instruktioner/regler gällande CIBK:s poolspel
De lag som har anmält sig till poolspel finns med på Smålands innebandyförbunds hemsida
under resultat/spelprogram.
Det vill säga indelningen anpassas till lagets mognad och innebandyfärdighet men också på
hur länge spelaren spelat innebandy.
Domare:
Lista på domare finner ni på craftstadens hemsida under föreningen och domarschema.
Domarna kontaktar ni några dagar innan för att stämma av. Domaransvarig är Dennis
Lindqvist. 070-5655972
Ni som anordnar egna poolspel eller turneringar dömer matcherna själva eller ber om hjälp
vid större arrangemang.
Domare:
Var rädda om våra domare som dömer. Stötta och hjälp de, för de gör så gott de kan! Tala
med de efter match eller ring domaransvarig vid synpunkter.
Kiosk:
Det är lagets ansvar att se till så kiosken är öppen under hemmamatcherna. Nyckel till
kiosken hämtas på kansliet dagarna innan poolspelet. Nyckeln till kiosken läggs sedan i
Craftstadens postlåda utanför kansliet.
Rutiner gällande kiosken finns i kiosken.
Sekretariatet:
Sekretariatet A hall = Nyckel till klockan finns i ett skåp i kiosken. ( ej hämtas hos
vaktmästare ) Sekretariatet i B hall= Öppnas med eran tagg som ni har till K-berg/B-hall. Om
det ej fungerar så öppnar bowlingen. Sekretariatet sköts av er ledare eller föräldrar.
Sekretariatsgenomgång anordnas i början av säsongen.
Utrustning:
Bollar och västar finns i sargförrådet i A-hallen. Nyckel hänger bakom betongpelaren vid
sargen. I B hallen finns bollar och västar i förrådet kod 294.

Små målburar 1.20 x 90 cm (B/H) finns i förrådet vid sargen i A-hallen och och B – hallen och
är obligatoriskt att använda.
Mindre plan finns ingen bestämmelse på men gynnar barnen i sitt spel och lärande.
Se rekommenderas spelplan på nästa sida.

Föreskrifter Poolspel

Ålderklasser och nivåer
Grön nivå 1 där den rekommenderade åldern på spelarna är 8-9 år (07/06)
Grön nivå 2 där den rekommenderade åldern på spelarna är 9-10 år (06/05)
Matchtid och byten
Samtliga matcher spelas 2 x 20 min.
Nivå 1: Intervallbyten, tiden stoppas.
För att underlätta bytena rekommenderar vi att sekretariatet stannar klockan och signalerar
för byte efter 2:00, 4:00, 6:00 min o.s.v.
Nivå 2: Rullande byten, rullande tid.
Spelplan
Rekommenderad planstorlek är:
Nivå 1: 36 x 16 meter (max.mått 38 x 18 meter)
Nivå 2: 38 x 18 meter (max.mått 40 x 20 meter)
OBS! Spelplanen får inte överstiga maxmåttet inom parantes.
Matchprokoll
Hemmaarrangören ansvarar för att skriva ut samtliga matchprotokoll till sitt arrangemang
från iBIS, baserat på antal matcher i gruppen.
Varje lag ska lägga in sin aktuella matchtrupp med spelare och ledare i iBIS i god tid innan
matchstart så att hemmalaget kan skriva ut matchprotokollet.
Arrangören är skyldig att se till att samtliga deltagande lag fyller i sin laguppställning med
namn och personnummer på matchprokollet
Matchprokollen behöver INTE skickas in till Smålands IBF. Alla matcher med
föreningsdomare (ungdomsmatcher) = Originalprotokollet ska förvaras av
hemmaarrarangören i minst 12 månader.
Matchhändelserna som sker under matchen, tex mål, utv, ass, m,.m. ska noteras på
matchprotokollet av sekretariatet.

Nej, resultat ska inte redovisas på resultattavlan i hallen.
Vi vill undvika fokusering på matchresultat och vinst/förlust. Därför förekommer inga tabeller
eller skytteligor. Likaså redovisar resultattavlan endast matchtid (ej resultat). Svensk
Innebandy anser att det skapar tävlingshets och utslagning.
Vi vill därför inte att resultatet visas på resultattavlan i hallen. Det är endast matchtiden som
ska visas.
Ja, resultatet på matchen ska rapporteras i IBIS.
Hemmaarrangören ska rapportera matchresultatet i iBIS efter matchen, senast tre timmar
efter spelad match Detta för att bekräftat att matchen blivit spelad och att SmIBF kan ha
med sig detta till kommande säsong till en utvärdeing och underlag till kommande säsongs
seriespel.
Nej, ingen händelserapportering skall göras.
Händelserapportering från matchen ska inte göras efter matchen i iBIS.
Domare
Det är obligatoriskt med två domare per match och dom ska minst vara utbildade som
föreningsdomare.
Om bägge domarna inte kommer kan matchen genomföras med en domare men båda lagen
ska vara överens innan matchen/erna startar. I annat fall får dom ställas in.
Det är viktigt att domarna förklarar domsluten för spelarna så dom får lära sig spelets regler
på ett lättsammare och mer pedagogiskt sätt.
Målburar
Vi använder de mindre målburarna med måtten 1.20 x 90 cm (B x H).
Urdragning av lag
OBS! Om en förening har anmält mer än ett lag i samma klass och vill dra ut ett av dom
kommer SmIBF:sTävlingskommitté att besluta om vilket lag som ska dras ut. Föreningen kan
inte bestämma vilket. TK:s beslut grundar sig på antal lag och matcher som påverkas av
utdragningen.
Ändringar av datum, tid eller spelplats
Hemmalaget ansvarar för att ändra datum/tid/hall i iBIS. Detta efter överenskommelse med
berörda lag inom gruppen.
Gällande "vakant lag" i lottningen
Om det är någon vakant plats lag i gruppen. Så kan annat valfritt lag ta denna plats (kan
också vara annat lag från annan grupp eller nivå), likaså om det är en arrangör som står
som vakant plats, så kan SmIBF lägga in detta i spelschemat. SmIBF kommer inte med
automatik fylla denna vakanta plats, utan det är upp till anmäla lag att visa initiativ att
deltaga.
Hör bara av er isf, till thomas.bergstrom@innebandy.se med vilken Nivå/grupp och omgång
det gäller. Så kommer vi att byta ut det "vakanta laget" laget mot ert lag.
Tänk på att ta en kontakt med berörd arrangör också.

Spelregler
Ambitionen är att alla poolspelsmatcher ska genomföras med ett glatt humör och på ett
roligt sätt.
Antalet deltagare per match är max 20 st spelare/lag
Givetvis bör tävlingsmomentet finnas men vår förhoppning är att denna inte ska få ta över
det roliga med innebandyn.
Det är efter dessa förutsättningar som Poolspelsinnebandyn kommer att genomföras och
reglerna för detta kan sammanfattas med två ord: ”SUNT FÖRNUFT.”
Det är upp till domarnas sunda förnuft att bedöma när det blir frislag eller utvisning.
Intentionen är att utvisning ska ses som en sista utväg att vidta. Domaren ska istället
förklara för spelarna att händelsen vanligtvis ger en utvisning. Även vid frislag ska en
förklaring göras till spelare om det anses nödvändigt.
Frislag vidtas vid följande situationer:
När en spelare slår på, låser, lyfter eller sparkar på motståndares klubba eller dennes kropp
När en spelare före eller efter tillslag av bollen för klubbladet över knähöjd
När en spelare tacklar undan motståndaren
När en spelare spelar bollen med foten i mål
När man spelar bollen med handen
När en spelare avsiktligt nickar bollen
När en spelare liggande eller sittande spelar bollen
När en spelare befinner sig i målområdet
När en spelare INTE intar ett avstånd av minst 3 m från bollen vid en fast situation
När en spelare med klubban fäller en motståndare
Straffslag utdöms när en målsituation pågår och förhindras genom att motståndaren begår
en frislagsbelagd förseelse.
Utvisning utdöms
Om man spelar för hårt spel
Om man protesterar mot domslut eller uppför sig osportsligt
Om man kastar klubban.
Utvisad spelare deltar inte i spelet under de påföljande två minuterna
Om en spelare eller ledare uppträder verbalt på ett störande och nedlåtande sätt mot
motspelare eller funktionär skall detta påtalas av domaren.
Övrigt
Om ett lag förmodan inte kan deltaga i ett sammandrag skall detta meddelas
hemmaföreningen senast fem (5 dagar) innan aktuellt sammandrag. Så att de har chans att
hitta ev. en ersättare.

Om ett lag uteblir från ett sammandrag utan att meddelat sig enligt ovan skall
hemmaföreningen rapportera detta till Smålands IBF.. Enligt de särskilda
tävlingsföreskrifterna kan då en tävlingsavgift utdömas på 1000:-/sammandrag.
Spelare och ledare som strukits eller tillkommit på det utskriva matchprotokollet ska tas bort
från laguppställningen i iBIS före det godkänns. Eftersom originalprotokollet på matchen och
matchprotokollet i iBIS måste vara samma.
Vill något lag ha en kopia av matchprotokollet efter matchen rekommenderar vi att man tar
en bild med mobiltelefon eller kopierar den på annat sätt.
TIPS! Använd den mobila klienten för att ta ut matchtrupp, rapportera resultat och händelser
och godkänn matchen direkt i mobiltelefonen. Mer information kommer på vår hemsida.
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