
PM & REGLER FÖR  

 
” DÄR ALLA LIRAR - RENT SPEL ” 

 
UPPLÄGGNING: Deltagande lag spelar poolspel, enl bif spelscheman.  

Poolsegrare går vidare till kv.finalspel.  
Poolsegrare utses genom:  1 antal erövrade poäng i poolspelet. Hamnar två lag på lika poäng 
avgör:   2 deras inbördes möte placeringen. Om tre, eller flera lag hamnar 
på lika poäng avgör:  3 deras inbördes möten & målskillnader deras placeringar. 
Därefter avgör: 4 totala antalet poäng & målskillnad. Är det ännu ej avgjort 
vidtas:  5 lottning. 
 
MATCHTIDER: I U-13- - U-11:1 x 20 min effektiv tid. I U-10: 1 x 18 min 

rullande tid med automatiska avblåsn var 90:e sekund – då 
klockan stoppas  Fr o m kvartsfinal: 2 x 15 min effektiv tid i  
U-13--U-11 men enl ovan i U-10.   

   
ANTAL SPELARE: Min 7 spelare och max 22 spelare per lag och match, varav 2 då 

ska vara mv ( vid 22 spelare ). 
Dock får ej fler än max 20 utespelare resp. 2 mv delta per match!  
Lag får anv. så många spelare som önskas i ett poolspel ( dock 
max 22 per match, enl ovan ) =  ”Ny match - nytt lag” 
Man får alltså ta med nya spelare i nästa match ( gäller poolspel 
såväl som kvarts- & semifinal resp final ) Detta gäller enbart 
spelare som inte spelat i annat lag i samma åldersgrupp! Spelare  
som deltagit i ett av klubbens lag i samma åldersgrupp får alltså 
inte byta lag och delta i ett annat lag i poolspel, kvarts- & semi-
final eller final.! Yngre spelare får delta i ett lag / åldersgrupp. 

 Se undantag i ”Speciella representationsbestämmelser”! 
 
REPR.BEST.: Enbart klubblag med egna licensierade spelare får delta! 

Spelare får bara delta i ett lag per åldersklass – se undantag i 
”Speciella representationsbestämmelser”! 
Spelare får delta i olika ålderslag - dock enbart för en & samma 
klubbs lag ( = yngre spelare får spela med äldre - ej tvärtom ). 
Överåriga spelare får EJ delta ( dispens får sökas - vi är dock 
restriktiva vid behandling av dispensansökningar ). 
Detta gäller även flickor, förutom ”Gen. åldersdisp. för tjejer” 
 

REGLER:  GP P.-särd:o. I övrigt enl Svenska Ishockeyförbundet. ( = minst 2 
min utv. ) Dock är det ej tillåtet att ta time-out (mht tidsåtgången) 
GP Puckens Tävlingskommitté avgör ev protester. Lag som ej 
är i tid till matchstart förlorar matchen på ”Walk over” ( om Tävl.-
led ej bestämmer annat ). Ring Tävl.ledn. – det kan löna sig! 
Särbestämmeler gäller för U-10. 

 



 
TACKLINGAR: Är tillåtna i åldersgrupperna U-12 och U-13 ( dvs EJ i ålders- 

grupperna U-10 och U-11 ! ). 
 
 

UTVISNINGAR Minsta utvisningstiden är, enl SIF:s best., 2 minuter.  
Utvisad spelare ska utvisas och den spelarens lag ska 

 spela med en spelare mindre under utvisningstiden!! 
 

 
U-10 SÄRBEST.:  U-10 spelas på halv bana ( ej tvång att följa s k ”alla spelar lika- 

regler” ). Se gällande särbestämmelser för d:o. 
 
 

LIKA RESULTAT: Match i poolspel kan sluta oavgjord ( seger ger 2 p., oavgjord 1 p ) 
Vid lika resultat vid matchens slut fr o m kv.final vidtar max 5 min 
”sudden death” med max fyra spelare i vardera laget..  
Är matchen fortfarande oavgjord, efter 5 min spel, spelas 
ytterligare en period ”sudden death” om max 5 min med max fyra 
spelare i vardera laget. 
Är matchen fortfarande oavgjord, efter andra periodens ”sudden 
death”-spel läggs straffar enl sudden death-metoden ( = gör ena 
laget mål och andra laget missar, i samma straffläggningsomg, är 
det avgjort ). 
 
  

STRAFFLÄGGNING: Mv står i varsin målbur ( närmast sitt bås ) under straffläggningen.  
Alla utespelare måste lägga varsin straff innan en spelare får lägga 
ytterligare en straff. När spelaren lagt sin straff ställer han upp vid 
sargen mittemot sitt bås ( om straffläggningen fortsätter ).  
Nya straffläggare åker ut på isen från eget bås. Detta håller på tills 
alla spelare lagt varsin straff och så länge straffläggningen pågår. 
Fortsätter straffläggningen och alla spelare lagt varsin straff börjar 
dom om från början från eget bås igen. 

 
 
SEEDNING: Klubbar som anmäler flera lag i samma åldersgrupp får seeda sina 

lag där 1 = bästa laget, lag 2-3 = lika bra ( alt 2 = näst bäst osv ). 
 
 

SJUKVÅRD: Det rekommenderas att resp klubb efterhör om det finns 
sjukvårdsutbildade föräldrar/anhöriga som kan hjälpa till vid 
behov under en GP Pucksdag.  
Om arr. klubb inte får tag i sjv-kunniga, enl ovan, bör gästande lag  
tillfrågas ang om det finns ngn sjukvårdskunnig bland medresande 
anhöriga som vill/kan ställa upp!  
 

MAT: Klubb som arr. GP Pucken måste även kunna erbjuda server-
ing av lunch och middag. Antingen genom egen tillagning/server- 
ing eller genom samarbete med rest./servering i nära anslutning till 
ishallen. 
Lunch resp middag får kosta max 60:- per portion. Deltagande 
lag och övriga ( föräldrar m fl ) betalar själva sin mat.  
 



 
LOTTNING: Enl bif spelscheman. Seedning & fri lottning tillämpas vid lottning 

av kvartsfinalerna, som lottas 2:a söndagen efter sista matchen  
( hänsyn tas till arr. klubb som ska ha ev eget lag i egen hall ).   

 
 
PROTESTER: Ev protest tillställes GP Puckens Tävlingskommitté senast 30 min 
  efter spelad match ( via ngn Tävlingsledare som nås på mobiltel ). 
  GP Puckens Tävlingskommitté avgör ev protester. 
 
 
6 - 7 POOLER / Vid enbart 7 ( eller 6 ) pooler,  då utses bästa 2:a lag som 8:e lag i 
BÄSTA 2:a LAG: kvartsfinalspelet ( och ev 7:e lag om det bara är sex poolspels-

grupper ). Bästa 2:a lag ( 1 och/eller 2 st ) utses genom erövrade 
poäng & därefter målskillnad resp mest gjorda mål och slutligen 
lottning om det inte går att skilja lagen, enl ovanstående kriterier.  
Är det både 6- resp 5-lagsgrupper i åldersgruppens poolspel ska  
erövrad poäng ( mm enl ovan, vid behov ) divideras med antal 
spelade matcher. Högst poäng ( flest mål etc ) härvid ger förtur. 
Ex.:    - 5 poäng delat med 4 matcher = 1,25 poäng 
          -  6 poäng delat med 5 matcher = 1,20 poäng 
Det innebär således att laget med summan 1,25 går före laget med 
1,20 poäng. 
 

 
 


