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Tävlingsreglemente Warbergsspelen 2023 – Kämpande klasser 

Warbergsspelen spelas efter SIBFs Tävlingsbestämmelser och handboken för nationella spelformer.  

§ 1. Klassindelning 

– Pojkar 2011 – Flickor 2011 

– Pojkar 2012 – Flickor 2012 

– Pojkar 2013 – Flickor 2013 

– Pojkar 2014 – Flickor 2014/2015 

– Pojkar 2015 

Warbergsspelen förbehåller sig rätten att slå ihop klasser om det inte är tillräckligt många anmälda lag.  

§ 2. Speltid  

Matcherna spelas 2 x 15 minuter. Rullande speltid tillämpas, speltiden stoppas vid mål och utvisning.  

§ 3. Time out 

I Kämpande klasser är time out inte tillåtet. 

§ 4. Periodpaus och uppvärmning 

Det är upp till domarna och sekretariatet att avgöra hur mycket tid som kan avsättas. Lagen kan inte kräva tid 

för uppvärmning på plan utan måste i första hand sköta detta utanför spelplanen.  

Lag ska själva ta med bollar till eventuell uppvärmning! 

Inget sidbyte sker i periodpausen. Hemmalaget börjar alltid på högersida sett ifrån sekretariatet.  

§ 5. Deltagare i match 

Ett lag i turneringen får bestå av maximalt 25 spelare. Inför varje match kryssar ledaren i vilka spelare som ska 

deltaga i respektive match, maximalt 20 spelare/match. I Kämpande klasser får spelare delta i flera lag i samma 

åldersklass (t ex Warberg IBF P 12 svart och P 12 blå). 

§ 6. Målvakt som utespelare 

Målvakt får, i paus byta, och spela som utespelare i nästa period. Målvakt som blivit utespelare får ej återgå till 

målvakt under samma match.  

§ 7. Matchställ 

Lagen skall alltid spela i den färg som angivits som hemmaställ. Om lagen har förväxlingsbar färg på matchställ, 

är det bortalaget som byter matchställ. I brist på reservställ är det godkänt att spela i västar (som 

Warbergsspelen bistår med). 
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§ 8. Åldersdispens 

Föreningen kan ansöka om dispens för spel med överårig spelare (ett år äldre än den klassen spelaren deltar i). 

Dispens måste ansökas om för samtliga öveåriga spelare som föreningen avser att använda under turneringen. 

Maximalt tre överåriga spelare är tillåtet per match.  

Överårig spelare får vara ett år äldre än den klass spelaren avser att deltaga i. Spelare med dispens får deltaga i 

ett lag som dispensspelare och i ett annat lag som ordinarie spelare under turneringen.  

En dispensavgift på 250 SEK tas ut per ansökt dispens fram till och med 28/2 2023. En dispensavgift på 500 SEK 

tas ut per ansökt dispens, mellan 1/3 2023 till 26/3 2023.  

Efter 26/3 2023 beviljas inga dispenser.  

För att dispensansökan ska behandlas måste dispensavgift vara inbetald till bankgiro 5409-1798 (Hallands 

Innebandyförbund). Uppge namn, personnummer, förening och klass vid inbetalning av dispensavgiften. 

Beviljad dispens återbetalas ej.  

Ansökan om dispens görs via Warbergsspelens hemsida.   

§ 9. Könsdispens 

Tjej får spela i killag utan särskild dispens. Berörd tjej får även spela i tjejlag under turneringen. Kille som önskar 

spela i tjejlag kan få särskild dispens om killen normalt gör det i sitt hemmadistrikt.  

§ 10. Kombinerade lag 

Två föreningar kan ansöka om att spela med kombinerat lag vid anmälan till cupen, detta förutsatt att 

föreningarna inte har fler än 25 licenser tillsammans i aktuell åldersgrupp. Ansökan om kombinerat lag skickas 

till warbergsspelen@warbergic.se i samband med anmälan. 

§ 11. Turneringsprotokoll 

Turneringsprotokollet lämnas in till matchsekretariatet senast 10 minuter innan utsatt matchstartstid. 

Protokollet ska vara signerat av ledare! Efter avslutad match hämtar ledaren tillbaka protokollet och använder 

samma protokoll under hela turneringen. Efter avslutad turnering lämnas turneringsprotokollet i sekretariatet.  

§ 12. Utvisningar 

I klasserna P/F 2011-2015 utdöms inga utvisningar eller straffslag utan tillrättavisning ges.  

§ 13. Spelplaner, målbur & spelform 

Klasserna flickor och pojkar 11, 12 och 13 spelar på matchplan med måtten 30 x 15 meter med mellanstor 

målbur, i dessa klasser spelas det 4 mot 4 + målvakt. 

Klasserna flickor och pojkar 14 och 15 spelar på matchplaner med måtten 20 x 12 meter med mellanstor 

målbur, i dessa klasser spelas det 3 mot 3 + målvakt. 

§ 14. Resultat 

Resultat noteras i matchprotokollet. Inga resultat får visas på matchklockan. 

§ 15. Walk Over 

Lag som uteblivet utan giltig anledning kan uteslutas ur turneringen. Anmälningsavgift och eventuella andra 

beställningar återbetalas ej. Lagets matcher annulleras. Lag kan åläggas eventuell tävlingsavgift.  

§ 16. Priser 

I kämpande klasser tilldelas alla deltagande spelare en medalj.  

mailto:warbergsspelen@warbergic.se


Warbergsspelen 2023 – Kämpande klasser  Varberg 2022.11.02 – Ver 1 

 

3/3 

 

§ 17. Tävlingsjury 

Tävlingsjuryn består av representanter från Hallands Innebandyförbund och Warbergsspelen. Protest och 

bestraffningsärenden handläggs av tävlingsjuryn. Skriftligt beslut kan ej överklagas.  

 

§ 18. Protest 

Eventuell protest ska lämnas skriftligen till tävlingssekretariatet i Sparbanken Wictory Center. Protest lämnas 

senast 60 minuter efter berörd match har avslutats. Protestavgift, 2000 SEK, ska inbetalas samtidigt som 

protest inlämnas. Protestavgiften återbetalas vid godkännande av protest.  

 

§ 19. Matchstraff 

Tekniskt matchstraff – Ger avstängning resterande del av samma match.  

Lindrigt matchstraff – Ger avstängning resterande del av samma match samt kommande match för det aktuella 

laget i turneringen.  

Grovt matchstraff – Ger avstängning resterande del av samma match, samt fortsatt avstängning i alla klasser i 

väntan på eventuella påföljder beslutade av tävlingsjuryn.  

 

 

 

Tävlingsansvarig och frågor 

Jonathan Håkansson, Warbergsspelen, 0340-676700 


