Regler för BIK-CUPEN 2015
1

Matchtid 1x15 minuter.

2

Vid oavgjort resultat i grundspelet slår man 3 sudden straffar per lag.
Vid oavgjort resultat i slutspelet blir det förlängning i 1 x 5 minuter med sudden Death om istid
finns, om ej straffar direkt. Man slår 3 straffar sedan sudden straffar.

3

Med avslagen eller tappad klubba får man ej deltaga i spelet. Klubb delarna ska plockas upp och
tas med till båset.
Brott mot denna regel –> utvisning.

4

Spel med boll är tillåtet till knähöjd. Klubban får ENDAST lyftas till knähöjd.
Man får alltså inte ”LADDA” typ slagskott från höften.

5

Det är tillåtet att sparka bollen en gång till egen klubba eller medspelare.

6

Det är förbjudet att hoppa och stoppa bollen.

7

Spelare får ha en hand och knä i isen samtidigt.

8

Boll som fastnar på målburen är ALLTID målvaktens boll.

9

När målvakten kastar ut bollen, ska bollen ta is, sarg eller spelare innan mittlinjen.

10

Frislag innanför blå linjen dras till p-punkterna. Frislag bakom förlängda mållinjen utföres på
förlängda mållinjen men dock ej närmare mål än 5 meter.

11

Straffslag sker som i hockey dvs två spelar på planen straffläggaren och målvakten. Efter lagd
straff teckning i mitten.

12

Utvisning 2 minuter

13

Utvisning i 5 minuter, lika med matchstraff, får man för till exempel våldsamt slag mot spelare,
spark mot spelare, missfirmelse mot domare eller spelare.

14

Under gruppspel skall en domare vara på isen. Semi och final två domare.

15

Varje lag äger rätt att ta Time out på högst 1 minut under en match.

16

Lag äger rätt att ta ut målvakten och spela med 6st utespelare.

17

Hokade klubbor får användas om de har SBS:s godkännande märke.
Spelare som ej har godkänd klubba, utvisas 2 minuter och ska byta klubba om det påpekas under
match.
Domaren ska fråga båda lagkaptenerna vid lottning om klubbor och övrig utrustning är okej.

18

Om bollen tar nätet bakom mål och ut på isen igen är bollen fortfarande i spel.

Ev. frågor kontakta Christer Drysén

