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1.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Dessa regler är godkända av förbundsstyrelsen (punkterna 1-8) och av
förbundsfullmäktige (punkterna 9-12) och är i kraft tills förbundsstyrelsen eller
förbundsfullmäktige ändrar dem. Dessa regler gäller all serieverksamhet, anmälningar
och föreningsöverföringar under säsongen 2020-2021. Linjerna för juniorhockeyns
tävlingsverksamhet bestäms säsongsvis av förbundets tävlingsutskott i samarbete med
regionorganisationerna.
I dessa regler menas med förbund Finlands Ishockeyförbund rf, med distrikt Finlands
Ishockeyförbund rf:s distriktsorganisation, med ligan FM-ligan i Ishockey Ab (Jääkiekon
SM-liiga Oy) och med IIHF menas Internationella Ishockeyförbundet.

1.1.

Förbindelser
Spelare, funktionärer och domare förbinder sig genom att lösa in sitt spelpass,
föreningspass eller tjänstemanna-/hobbyregistrering och genom att delta i verksamhet
ordnad av förbundet att följa förbundets tävlings-, spel- och disciplinära regler samt
etiska föreskrifter. Föreningar, lag, spelare och domare är skyldiga att följa och
respektera samarbetsavtal som förbundet tecknat. Föreningar och domarklubbar är
skyldiga att informera sina spelare, funktionärer och skiljedomare om dessa regler.
Spelare/funktionär som deltar i verksamhet i förbundets regi (inkl. förbundets
medlemsföreningar) för vuxna, barn eller i hobby-hockeyns serieverksamhet förbinder
sig genom att delta i vilken som helst ishockeymatch att följa dessa regler även under
träningsperioden, även om inte spelpass har inlösts för innevarande säsong. Personer
som utför något uppdrag i förbundets medlemsföreningar förbinder sig att följa dessa
regler.

1.2.

IIHF:s regler
Förutom dessa regler följs till andra delar IIHF:s spelregler och tolkningar av stadgarna
under säsongerna 2018-2022. Eventuella undantag är nämnda i tävlingsreglerna.

1.3.

Att göra undantag från tävlingsreglerna
Av mycket särskilda skäl kan förbundsstyrelsen eller av den befullmäktigade
tävlingsutskottet avvika från tävlingsreglerna. Om inte Distriktsstyrelsen annat beslutat
ifråga om de serier de administrerar (hobbyserier), följer man de här reglerna även i
distriktens hobbyserier. Distriktsstyrelsen eller distriktets tävlingsutskott som styrelsen
befullmäktigat kan enligt ansökan bevilja undantagstillstånd i representationsrätten
inom sin region i serier som ordnas för U12 och yngre.

2.

ETISKA OCH EKONOMISKA BESTÄMMELSER
2.1.

Etiska bestämmelser
Grundprinciper
FIF:s medlemmar och deras medlemmar samt alla entusiaster som innehar spelpass eller
registrering tillämpas IIHf:s och FIF:s förordningar, bestämmelser, uppmaningar och regler
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samt IIHF:s och FIF:s och deras organs beslut och direktiv. Dessas villkor och bestämmelser
skall följas noggrant av medlemmarna.
FIF:s medlemmar samt deras medlemmar, som bryter mot dessa tillvägagångsregler kan
utsättas för disciplinära påföljder utsedda av FIF:s disciplinärutskott. Se Disciplinreglerna.
Att inte vara medveten om dessa förfaranden eller övriga FIF godkända bestämmelser kan inte
användas som ursäkt.
En FIF medlemsförening eller deras medlemmar kan begå regelbrott ifall denne i förväg vet att
en annan FIF medlemsförening eller annan medlemsförenings medlem, tänker bryta mot de
etiska reglerna eller ständigt bryter mot dem, och inte vidtar åtgärder för att förhindra
regelbrotten.
Attityd och beteende
FIF:s medlemmar samt deras medlemmar skall i sitt beteende följa kännedom av
människovärde, präktighet, lojala och ansvarsfulla principer i alla tävlings-, finansiella-, sociala
(även social media) och moraliska förhållanden.
För den verksamhet som föregås på isen skall spelaren följa de behöriga handlingssätt som
berör spelaren, vilka är detaljerat bestämda i IIHF:s officiella regelbok samt i FIF:s
tävlingsregler.
För att försäkras om att ovanstående principer förverkligas, förväntas det att FIF:s medlemmar
och av deras medlemmar inkl. spelare och funktionärers attityd och beteende baseras på
följande villkor:
1. Människovärde betyder behörigt högaktande av individens rättigheter och integritet. För
att garantera detta:
a) Inget som helst kränkande godkänns vare sig av personens eller umgängeskretsens ras,
hudfärg, kön, etniskt ursprung, religion, filosofisk eller politisk åsikt, civilstånd eller sexuell
läggning eller på några andra grunder heller.
b) Ingen som helst verksamhet som anses som diskriminering (fysisk, psykisk, moralisk,
professionell eller sexual), fysisk eller verbal eller sexuellt utnyttjande, moralisk eller
psykiskt skadande eller våldsam eller olaglig verksamhet godkänns inte. Alla FIF:s
medlemmar samt deras medlemmar bör följa alla praxis som motverkar diskriminering.
2. Präktighet betyder att man är rakryggad, och att man avhåller sig från all beteende som är
fel och som kan ge ett intryck eller väcka tvivel om osakligt fungerande.
a) FIF:s medlem får inte överlåta endast för dem menad konfidentiell information vidare.
Även annan än konfidentiell information får inte heller överlåtas vidare för att gynna sin
egen förmån eller för att avsiktligt förstöra någon annan FIF:s medlems rykte.
3. Ansvarsfullhet betyder att individen personligen ansvar omsorgsfullt och självständigt för
sina utförda uppgifter och sysslor, med tanke på is-/inlinehockeyns fördel och respekt för
grenen samt att denne följer både IIHF:s och FIF:s förordningar, bestämmelser,
uppmaningar och regler. För att garantera detta får FIF:s medlemsföreningar eller deras
medlemmar inte ge, utfärda, publicera, bemyndiga, eller godkänna sådana utlåtanden
och/eller kungörelser (via pressen, radion, televisionen, internet och/eller social media)
som bryter mot vilka som helst bestämmelser av dessa tillvägagångssättsregler; detta
gäller främst utlåtanden, gäller även andra parter än här nedan nämnda, som skadar eller
vilkas mening är att skada IIHF:s, FIF:s, FIF:s medlemsförening eller is-/inlinehockeys
välmående eller vilka riskerar is-/inlinehockeyns rykte.
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2.2.

Dopingbestämmelser
Förutsättningen för att delta i Ishockeyförbundets tävlingsverksamhet är att spelarna
följer Finsk Idrotts Etiska Centers, Finlands Ishockeyförbunds och Internationella
Ishockeyförbundets (IIHF) dopingregler. Alla spelare, tränare och funktionärer är
förpliktade att bekanta sig med dopingbestämmelser som gäller dem.
Information om förbjudna dopingmedel och -metoder inom idrotten hittas på Finsk
Idrotts Etiska Centers (SUEK) hemsida www.suek.fi/kielletyt-aineet-ja-menetelmaturheilussa1 .
Dopingförseelser är enligt Finlands Antidoping-föreskrifter:
● Förbjudet ämne eller bevis på användning av förbjuden metod i prov taget av
idrottare
● Användning av förbjudet ämne eller metod eller försök till användning
● Att vägra dopingtest
● Att undvika dopingövervakning och försumma till den hörande anmälningsplikt
● Manipulering eller försök att manipulera dopingövervakning eller -test
● Innehav av dopingämnen
● Spridning av dopingämnen och -metoder
● Att främja doping
Om inte Internationella Ishockeyförbundet tagit beslut om strängare straff, är
minimistraffen för dopingförseelser:
1. Tidsbundet tävlingsförbud (huvudsakligen två år från första dopingförseelsen)
2. Livstida tävlingsförbud för upprepad doping
3. Varning enligt utlåtande av Finlands Antidoping-kommitté.
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Misstänkta dopingförseelser behandlas av det disciplinära organ som nämns i Finlands
Antidoping-bestämmelser.

2.3. Ekonomiförvaltning, beskattning och lagstadgade försäkringar
En förening som deltar i förbundets tävlingsverksamhet förbinder sig att sköta
ekonomiförvaltningen enligt bestämmelser och givna instruktioner. Förening/lag som
avsiktligt låter bli att sköta sina åligganden gällande verksamhetens och spelarnas
beskattning eller lagstadgade försäkringar straffas enligt förbundets disciplinära
bestämmelser i regel med avstängning från tävlingsverksamhet under minst en
tävlingssäsong.
Föreningens ansvarspersoner (ordförande, vd, styrelse) eller person som ensam eller
tillsammans med annan part innehar sådan beslutsmakt i aktiebolag som åsyftas i
bokföringslagens (1336/1997) 1.a kapitel § 5 eller annan liknande faktisk beslutsmakt
ges enligt förbundets disciplinära regler verksamhetsförbud i regel för minst en
tävlingssäsong.
En förening (förening eller aktiebolag) får inte delta med något lag i förbundets
serieverksamhet om föreningens ansvarsperson (styrelsemedlem, ordförande
vd/verksamhetsledare, idrottsledare, träningschef, juniorchef eller motsvarande) eller
person, som ensam eller tillsammans med andra innehar sådan beslutsmakt som åsyftas
i bokföringslagen för aktiebolag (1336/1997) 1. kapitel § 5 eller annan liknande faktisk
beslutsmakt, är en person som enligt denna regelpunkt getts verksamhetsförbud av
förbundet.

2.4.

Socialskydd
Om en spelare för sitt idrottande under ett kalenderår eller en spelsäsong erhåller
skattepliktiga arvoden för minst det belopp som stipuleras i lagen om olycksfalls- och
pensionsskydd för idrottare av den 24.4.2009/276 (år 2020 inklusive naturaförmåner
11.800 €) måste föreningen/arbetsgivaren ordna spelarens pensions- och
olycksfallsskydd enligt denna lag. Om inte föreningen ordnat tidigare nämnda
försäkrings- och pensionsskydd åt spelaren utfärdas enligt förbundets disciplinära regler
verksamhetsförbud för föreningsledningens ansvarspersoner. En match som spelaren
deltagit i avgörs enligt förbundets tävlingsregler, och föreningen kan inte använda sig av
spelaren för representationsuppgifter innan tidigare nämnda försäkrings- och
pensionsskydd är i kraft.

2.5.

Förening i konkurs
Om en förening försätts i konkurs och den ger upp sin serieplats, är spelarna i princip fria
att flytta över till andra föreningar med beaktande av bestämmelserna i
arbetsavtalslagen. Konkursboet kan vid behov tillåtas sköta tävlingsverksamheten till
säsongens slut och då har inte spelarna rätt till fri övergång.
En ny förening kan enligt beslut av förbundet fortsätta på den tidigare föreningens plats
på samma serienivå under samma säsong enbart på de villkor att den sköter om alla den
tidigare föreningens och samfundets obestridliga ekonomiska ansvar för
idrottsverksamheten. Om någon ny/annan förening anhåller om serieplats på lägre nivå
för nästa säsong efter att föreningen gått i konkurs, måste den nya / andra föreningen
svara för de skyldigheter som definieras i dessa reglers § 7.4. punkt 2.
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2.6.

Vadslagning
En idrottsaktör får inte själv eller via ombud ingå vadslagning eller på annat vis deltaga i
eller påverka vadslagning på sin egen serienivå eller samarbetsförenings serienivås
tävlingsevenemang.
Som idrottsaktör anses spelare, tränare, servicepersonal, de till föreningen hörande
föreningsledarna, föreningens läkarpersonal, eller andra personer vilka är anknytna till
laget.
En domare får inte själv eller via ombud ingå vadslagning eller på annat vis deltaga i eller
påverka vadslagning i de serienivåernas objekt, i vilka han själv fungerar som domare
eller i motsvarande uppgifter.

2.7.

Uppgjorda spel eller manipulering av matcher
Den etiska utgångspunkten för idrottsverksamhet är att idrottare, tjänstemän, lag,
föreningar och domare strävar till bästa möjliga prestation i tävlingssammanhang.
En förening som har ett lag som gjort upp om resultatet av en tävling på förhand förlorar
sin tävlingsrätt enligt förbundets bedömning, i regel för minst två säsonger.
Spelare, funktionär eller domare som försöker spela, spelar eller föreslår spel med
strävan till ett på förhand uppgjort slutresultat eller på annat sätt manipulerar eller
strävar till att manipulera matcher eller underlåter att följa anmälningsplikten om sådan
verksamhet till förbundet eller föreningen, eller använder sig an vilken som helst sas.
insiderinformation för att nå fördel, försätts i tävlings- och verksamhetsförbud enligt
förbundets disciplinära regler, i regel i minst två tävlingssäsonger. Om personen är
misstänkt för att ha brutit mot denna punkt, kan förbundsstyrelsen utfärda tillfälligt
spel- eller verksamhetsförbud för hen. Före beslut måste den misstänkte ges tillfälle att
bli hörd.

2.8.

Fostrarersättning
Fostrarersättning är en ersättning till föreningar för kostnader med fostringsarbete för en
spelare som spelar i Ishockeyns FM-Liga/KHL/CHL i en finsk förening som är medlem i
förbundet ett visst antal matcher (protokollsanteckningen avgör). Ifråga om målvakt uppstår
skyldighet att betala fostrarersättning när målvakten varit spelande målvakt i ligamatcher. Till
antalet räknas inte matcher där målvakter suttit i byte under hela matchen.
Fostrarersättningens storlek beräknas enligt bifogad tabell. Fostrarersättning betalas för
varje match som spelaren spelar i tabellen nämnda antal matcher i FM-Ligan/KHL/CHL
(6-90 matcher) och på ifrågavarande speldag är under 23 år.
Dessutom påverkas fostrarersättningens storlek av huruvida spelaren hör till U18- eller
U20-ungdomars VM-lag eller spelarens NHL-värvning.
1. Fostrarersättningens fördelning och storlek (alla belopp mvs 0%)
Fostrarersättning betalas enligt följande:
ersättning för 6-30 matcher 150 euro / match
ersättning för 31-60 matcher 300 euroa / match
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ersättning för 61-90 matcher 450 euroa / match
För dem som hör till VM-tävlingslag genereras ersättning enligt följande:
U18 VM-tävlingslags tillhörighet 30 euro / match
U20 VM-tävlingslags tillhörighet 60 euro / match
(VM-spelrepresentation räknas bara en gång/ åldersgrupp)
NHL-värvning genererar ersättning enligt följande:
1. omgångens värvning ersättning för 6-30 matcher 255 euro /match
ersättning för 31-60 matcher 515 euro / match
ersättning för 61-90 matcher 775 euro / match
2.-3. omgångens värvning ersättning för 6-30 matcher 110 euro / match
ersättning för 31-60 matcher 225 euro / match
ersättning för 61-90 matcher 350 euro / match
4.-7. omgångens värvning ersättning för 6-30 matcher 55 euro / match
ersättning för 31-60 matcher 115 euro / match
ersättning för 61-90 matcher 175 euro / match
Om spelaren har spelat 90 matcher före första värvningstillfället (året då man för första
gången är i reserveringsålder) eller U18/U20 VM-tävlingar och spelaren blir reserverad
till NHL eller spelar i U18/U20 VM-tävling räknas fostrarersättningstilläggen efter NHLreserveringen och/eller U18/U20 VM-tävlingarna och fördelas till berörda föreningar.
Fostrarersättningsbeloppet som spelaren genererat fördelas på åtta (8) föregående
säsonger enligt följande (tidigare säsonger räknas från den säsongs föregående säsong
under vilken spelaren fyllt 23 år eller spelaren uppnått 90 matcher som nämns i dessa
regler).
Exempel:
* spelaren fyller 23 år 15.2.2018, fostrarersättningen räknas från säsongerna 16-17
bakåt.
Om spelaren fyller 23 år mellan säsongerna räknas fostrarersättningen från föregående
hela spelsäsong bakåt.
Exempel:
* spelaren fyller 23 år 15.8.2018, fostrarersättningen räknas från säsongerna 17-18
bakåt.
Om spelaren har bytt förening i KHL/FM-Ligan före 90 matcher eller 23 års ålder, räknar
man åtta (8) år bakåt i var och en av de senast spelade åren i var och en av föreningarna.
1. säsong 5 %
2. säsong 5 %
3. säsong 10 %
4. säsong 10 %
5. säsong 15 %
6. säsong 15 %
7. säsong 20 %
8. säsong 20 % (senaste)
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Fostrarersättning betalas bara en gång för en spelare, efter den säsong då spelaren fyller
23 år eller spelaren uppfyllt antalet 90 av FM-Liga/KHL/CHL grundseriematcher.
Om spelaren tecknar ett NHL-avtal och inte enligt avtalet övergår till Nordamerika utan
trots det spelar i Ligan och är under 23 år under NHL-avtalstiden och har spelat mindre
än 90 matcher, omfattas spelaren som normalt av fostrarersättningen oberoende av
NHL-avtalet.
Om spelaren återgår till Ligan efter NHL-avtalets slut/uppsägning och är under 23 år och
har spelat mindre än 90 matcher omfattas han av fostrarersättning. Om NHL-ersättning
för spelaren betalts, betalas i dessa fall inte fostrarersättning till de föreningar som fått
NHL-ersättning utan endast till eventuella tidigare föreningar.
Om en spelare flyttar utomlands före han fyller 23 eller 90 matcher uppfylls, och inte
återkommer till Finland före han fyller 23 år, räknas fostrarersättningen retroaktivt
enligt tabellen från den säsong då spelaren flyttade utomlands. Om en spelare spelat
utomlands och återvänder till Finland och 90 matcher eller 23 års ålder då först uppfylls,
delas fostrarersättningen mellan de föreningar han spelat hos under de åtta senaste
säsongerna i Finland.
Om en spelare fyller 23 när han spelar i Finland i annan serie än KHL/CHL/FM-Ligan,
räknas fostrarersättningen retroaktivt enligt tabellen från den säsong då spelaren senast
spelade i KHL/CHL/FM-Ligan.
2. Betalning av fostrarersättning
Fostrarersättningens belopp beräknas av förbundet säsongsvis efter att säsongen
avslutats för alla de spelare som endera har uppfyllt ålder eller matchmängd och den
inte mer förändras. Förbundet fakturerar ligan enligt specifikation och fördelar
fostrarersättningarna till de föreningar som ska få dem.

3.
3.1.

SPELARE OCH FUNKTIONÄRER
Spelares och funktionärers spelpass och registreringar
Spelare som deltar i förbundets och dess medlemsföreningars verksamhet och lagets
funktionärer måste ha ikraftvarande spelpass eller av förbundet definierad registrering
gjord. Spelarens spelpass och registrering är i kraft, när betalning för dessa är riktigt
gjord (konto och referensnummer) och uppgift om betalt spelpass eller registrering
antecknats i förbundets elektroniska system för representationsrätt.
De funktionärer som vid matcher är verksamma i lagens spelarbås (tränare,
materialförvaltare, lagledare, läkare m.fl.) samt undertecknare av lagets
matchuppläggningsförteckning måste ha ikraftvarande FIF:s funktionärspass eller av
förbundet definierad registrering gjord.

3.2.

Försäkring
I Mestis, Finlands-serien samt damernas, ungdoms- och juniorserier måste spelaren ha
ikraftvarande försäkring som gäller vid tävlingsidrott (hela förbundets förhandlade
ishockeyförsäkring eller annat försäkringsskydd som omfattar verksamheten). Förbundet
förutsätter att alla spelare i alla serier tar ansvar för heltäckande försäkringsskydd för
sitt eget ishockeyspelande.
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3.3.

Spelaravtal/förbindelser
1. Spelarens skyldigheter
Spelaren är skyldig att följa föreningens/lagets spelregler och gemensamt överenskomna
ekonomiska förpliktelser. För under 18-åringar är även målsman ansvarig. Om man inte
sköter sina skyldigheter kan det leda till disciplinära åtgärder som bestäms av föreningen
och kan hindra spelaren att flytta över till annan förening.
2. Användning av spelaragent
En 15-årig spelare får använda en registrerad spelaragent som hjälp med att teckna ett
spelaravtal. Under 15-åriga får inte teckna uppdrag, avtal rörande detta eller ens
förhandla om avtal med registrerad spelaragent.
3. Spelaravtal
Föreningen kan teckna ett skriftligt avtal med under 15-årig spelare för högst en
spelsäsong, där spelaren förbinder sig till laget under verksamhetsperioden.

3.4.

Utrustning
Spelarna måste i alla matcher använda utrustning avsedd för ishockeyspel som är i
enlighet med spelreglernas bestämmelser. Därtill måste spelaren använda följande
obligatoriska utrustning.
1. Tandskydd
Utespelare i U22-ålder och i yngre serier måste alltid använda tandskydd när de spelar
med visir. Alla spelare rekommenderas använda tandskydd.
2. Ansiktsskydd
I U22 ålders serier måste utespelare alltid använda endera heltäckande ansiktsskydd
eller s.k. visir. I vuxnas serier (även hobby- och seniorserierna) ska spelarna oberoende
av ålder alltid använda minst visir. Visiret ska alltid vara CE-godkänt. Visir (+tandskydd)
är tillåtna att användas från 1.5 det år spelaren övergår till U22 åldersklassers serier och
spelaren fyller 20 år innevarande kalenderår (för säsongen 21-22 födda 2001). U20 och
yngre seriers utespelare måste oberoende av ålder alltid använda heltäckande
ansiktsskydd. Målvakt som spelar i U19 och serier för yngre måste oberoende av
målvaktens ålder alltid använda IIHF:s obligatoriska ansiktsskydd för U18-ungdomar och
yngre målvakter (mindre maskstorlek på gallret).
3. Halsskydd
Ett CE-godkänt halsskydd är obligatorisk utrustning i alla serier. För målvakter är ett
speciellt konstruerat målvaktshalsskydd obligatoriskt.

3.5.

Förbundets frikort
Förbundet har rätt att bevilja frikort för fritt inträde enligt separat definierade villkor åt
tränare, funktionärer, anställda och domare till alla inhemska matcher som
medlemsföreningarna arrangerar.
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4.
4.1.

DOMARE, MATCHÖVERVAKARE OCH FUNKTIONÄRER
Domare, funktionärer, videomåldomare och matchövervakare
1. Officiella domare
I officiella matcher kan som domare fungera enbart av förbundet godkända domare som
har ikraftvarande FIF:s domarkort samt FIF:s spelpass eller av förbundet definierad
registrering. Spelpass eller av förbundet definierad registrering är obligatorisk för alla
domare. Domaren måste ha försäkringsskydd som täcker verksamheten. Deras
verksamhetsperiod varar högst en spelsäsong i sänder.
Beviljande av domarkort förutsätter att personen innehar kunskap och egenskaper
för att utföra domaruppgifter. Personen måste aktivt delta i verksamheten och vara
tillgänglig för uppgifter. Han måste ha skött om utbildnings- och betalningsskyldigheter
gentemot d-klubben/FIF.
Därtill kan personen på ett korrekt sätt samarbeta med olika berörda parter utan att
med sin verksamhet hindra, skada eller åstadkomma osämja inom domarkåren och kan
också korrekt samarbeta med d-klubben och FIF. Han förbinder sig att följa domarnas
etiska föreskrifter och har en klanderfri och passande bakgrund.
Beslut om beviljande av domarkort görs av FIF:s domarutbildare inom ramen
för deras behörighet, och beslutet kan då behandlas av FIF:s domarutskott. Beslutet
i FIF:s domarutskott är slutgiltigt. FIF förbehåller sig rätten att bedöma personens
lämplighet för domaruppgifter även efter beviljandet av kortet.
2. Internationell domarverksamhet
För att använda utländska domare i FIF:s matcher behövs tillstånd av FIF. Finsk domare
bör anhålla om tillstånd av förbundet för att döma utomlands.
3. Föreningsdomare
Föreningsdomare fungerar som domare i officiella seriematcher i serier definierade av
förbundet. Spelare måste gå föreningsdomarkurs senast i U16 ålder.
4. Officiella funktionärer
Som officiella funktionärer i nationella seriematchers officiella funktionärsuppgifter kan
enbart funktionärer godkända av förbundet fungera, som har FIF:s ikraftvarande
domarkort samt FIF:s ikraftvarande spelpass eller av förbundet definierad registrering
gjord. Funktionärerna ska ha försäkringsskydd som omfattar verksamheten. Deras
verksamhetsperiod varar i högst en spelsäsong i sänder.
5. Matchövervakare
Matchövervakares rättigheter beviljas av domarchefen eller distriktets domarutbildare.
Matchövervakare måste ha ikraftvarande domarkort och spelpass eller av förbundet
definierad registrering gjord. Matchövervakare kan föra vilken som helst händelse till
behandling enligt spelreglernas punkt 5. Om matchövervakaren gör en
undersökningsbegäran till disciplinäransvarig, måste båda lagen informeras om detta
direkt efter matchen.
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6. Videomåldomare och videostödsystem
Förbundet kan separat bestämma i vilka serier och/eller matcher man använder sig av
videomåldomare eller videostödsystem.

4.2.

Utnämning av domare och funktionärer
FIF besluter om utnämnande av domar- och funktionärsuppgifter. Godkänt domarkort
ger möjlighet att sköta domar- och funktionärsuppgifter, men utnämningen till domaroch funktionärsuppgifter grundar sig på FIF:s domarorganisations bedömning.
1. Landskamper
Förbundets domarchef ansvarar för utnämnande av domare för U19 och yngre samt
damernas och flickornas landskamper som spelas inrikes.
2. Nationella serier
Förbundets domarchef ansvarar för utnämnande av domare till Mestis, Mestis
kvalmatcher, Mestis-lagens träningsmatcher, FM-ligan för U20 och deras kvalmatcher,
Suomi-Serien och deras kvalmatcher samt Damernas Liga och deras kvalmatcher.
Distriktens domarutbildare ansvarar för utnämnande av domare i herrarnas division II
och deras kvalmatcher, U20 Mestis och deras kvalmatcher, U18- och U16 FM-serier och
deras kvalmatcher. Domarnas regionala utbildare ansvarar tillsammans med
domarklubbarna för utnämnande av domare till andra serier.
3. Internationella matcher
Domarchefen utnämner domare till internationella träningsmatcher där den ena parten
är ett lag i Mestis- eller Suomi-serien. För andra internationella matcher mellan serielag
utnämns domare enligt det arrangerande lagets nivå.
4. Övriga träningsmatcher
Lokala domarklubben utnämner domare till övriga träningsmatcher.
5. Officiella funktionärsuppgifter
SJTL:s (Finska ishockeydomarförbundet rf) regionala medlemsförening utnämner
funktionärer till officiella funktionärsuppgifter.

4.3.

Jäv i domarverksamhet
En person som är spelare eller lagledare, tränare eller materialförvaltare i Mestis, Suomiserien, division II, U20 FM-serien eller U20 Mestis får inte vara domare i samma serie
som han spelar i eller är verksam i, i de tidigare nämnda uppgifterna. Person som är
domare i en match får inte vara utnämnd till någon uppgift i de lag som spelar matchen.

4.4.

Domar- och matchövervakarens rapporter
Domarnas eller matchövervakarnas rapporter som enligt reglerna fordras ska tillställas
seriens disciplinära organ första vardagen efter match. I Mestis och FM-ligan för U20 ska
domarnas rapporter vara hos disciplinäransvarig på det sätt förbundet definierar
följande dag innan kl. 10.00 (även under veckoslut).
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4.5.

Domarkostnader
Kostnaderna för domare i seriematcher betalas av förbundet eller arrangörsföreningen
enligt överenskommelse mellan förbundet och SJTL (Finska domarförbundet).

REPRESENTATIONSRÄTT
5.1.

Representationsrätt och -skyldighet
1. Landslaget
Spelare som är uttagen till landslaget är skyldig att följa kallelsen och får inte utan
särskilt tillstånd delta i annan match som spelas samtidigt.
2. Seriematcher
Spelarens rätt att delta i tävlingsverksamhet i någon seriematch anordnad av förbundet
och ligan kallas representationsrätt. En spelare kan enbart ha representationsrätt i en
förening som är medlem i förbundet. Representationsrätten i föreningens olika lag
definieras i flera olika regelpunkter i dessa tävlingsregler. I Hobby-hockey, Lejonligan
samt damernas och flickornas serier (undantaget Damernas Liga och Mestis samt U20U16-flickors FM-turneringar) behövs inte representationsrätt i den aktuella föreningen. I
träningsmatcher eller motsvarande av föreningens egna tillställningar behövs inte
representationsrätt och spelarens representationsduglighet i seriematcher påverkas inte
av spel i dessa.
En spelare måste på domarens begäran styrka sin identitet. Om en spelare inte
samtycker till att styrka sin identitet har domaren rätt att avvisa spelaren i fråga ur
matchen, och domaren rapporterar om saken till ifrågavarande seriearrangör.
En spelares representationsrätt börjar i den medlemsförening där spelaren spelar sin
första seriematch i åldersgrupp U11 eller äldre.
Förbundet kan förvägra en spelare representationsrätt som inte har fullgjort sina
förpliktelser mot sitt tidigare lag.
En spelare måste genomgå föreningsdomarkurs senast i ålder U16.
3. Träningsmatcher
En spelare kan delta i en annan förenings träningsmatcher endast med tillstånd av den
egna föreningen.
4. Andra kollektiv
En spelare får med tillstånd av sin egen förening delta i högskolors, försvarsmaktens och
gränsbevakningens, studentkårers, läroinrättningars och företags matcher.
När en spelare spelar i olika kollektivs lag lyder spelaren under förbundets
sanktionsrätt, ifall domaren är en officiell domare.

5.2.

Åldersgränser
Åldersgränser under spelsäsongen 2021–2022 är enligt födelseår följande:
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U22
U20
U19
U18
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9

5.3.

2000–2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Föreningssamfund
Föreningssamfundet utgörs av representations- och juniorföreningen, med
differentierade verksamheter. Föreningssamfundet kan ha parallella lag i olika
åldersgrupper eller i lag för vuxna samt i damernas och flickornas serier. I sådana fall kan
juniorseriernas spelare också representera föreningssamfundet i lag för vuxna, även om
representationsrätten innehas av juniorföreningen. Föreningssamfundet kännetecknas
av att man spelar under samma eller liknande namn, där organisationstillhörighet
framgår. I föreningssamfund kan representationsföreningens namn också vara ett annat,
om föreningarna har avtalat om att höra till samma föreningssamfund.
Två olika föreningar som bildar en gemensam förening (registrerad förening) t ex för
äldre åldersgrupper, kan också utgöra ett föreningssamfund. I sådana fall hör även båda
föreningarnas juniorlag till föreningssamfundet.

5.4.

Spel i olika lag i samma förening/föreningssamfund
Målvakter kan spela i lag i sin egen åldersgrupp, i äldre än sin egen och som överåriga i
en åldersgrupp som är ett år yngre hela säsongen (även under samma dag i annat
lag/åldersgrupp).
Utespelare kan spela i lag i sin egen åldersgrupp eller med äldre än sin egen åldersgrupp
hela säsongen (även under samma dag) med beaktande av de begränsningar som
beskrivs nedan.
Utespelares spel påverkas inte av matcher som man spelat som målvakt eller tvärtom.
En spelare ska huvudsakligen spela i det lag i vars laguppställning hen ingår i vid
säsongens början. Av mycket vägande skäl kan en spelare om föreningen så besluter
också spela i ett annat av föreningens lag av motiverade skäl. Ett sådant skäl måste, ifall
förbundet begär motiveras.
Tävlingsförmån betyder skapande av sådana omständigheter att föreningen som gör
spelaröverföringen har en spelteknisk fördel i förhållande till sina motståndare. Vid
bedömning av tävlingsförmån kan man t ex fästa uppmärksamhet vid de poäng spelaren
gjort före överföringen eller på vilken serienivå spelaren spelat på före överföringen.
Ifråga om tävlingsförmån fäst också vikt vid till vilken serienivå föreningens spelgrupp
som är föremål för överföringen är anmäld i säsongens början, samt det faktum att alla
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spelgrupper som inledningsvis spelat på serienivån inte har samma möjligheter till
matchvisa spelaröverföringar. Föreningen som gör spelaröverföringarna är alltid
ansvarig för att spelaren förflyttas till rätt nivå och för eventuella sanktioner som en
felaktig tävlingsförmån ger. Föreningen är ansvarig för att den vid anmälan till en
serienivå har tillräcklig mängd spelare att tillgå för att genomföra serien utan
spelaröverföringar som ger en tävlingsförmån. Vid bedömning av tävlingsförmån beaktas
också i vilket skede av seriesäsongen som spelaröverföringen görs. Om överföringar görs
nära slutspel eller kvalskede utgår man ifrån tolkningen att överföringen gjorts för att
uppnå tävlingsförmån. I FM-serierna uppkommer dock inte tävlingsförmån ifall
föreningen låter spelare i rätt ålder spela oberoende av spelarens tidigare spelade
serienivå.
Tävlingsförmånsförseelser kan leda till sanktioner enligt sanktionsförfaringen. Utöver
eller i stället för disciplinära sanktioner kan förbundets tävlingsutskott enligt egen
bedömning, på föredrag från distriktets tävlingsutskott eller förbundets tävlingsutskott,
begränsa spelaröverföringar mellan olika lag ifall inte orsaken motiveras.
Övergång mellan lagen är förbjudet eller begränsat i följande fall (observera också
reglerna om att spela som överårig - punkt 5.7)
1. Serier för vuxna
I herrarnas serie kan utespelare fritt övergå till parallellt lag t.o.m. 15.2. Därefter är
övergång förbjudet. Övergång efter 15.2 är enbart tillåtet till lag på lägre serienivå
och dit kan man endast flytta om utespelaren tidigare under säsongen spelat minst
fem (5) matcher i samma lag på den lägre serienivån. Returrätt till laget på högre
serienivå efter 15.2 finns inte. Detta gäller alla utespelare som under säsongen spelat
i vuxenlag på högre serienivå även ett enda spel, oberoende av spelarens ålder. I
herrarnas Suomi-serie och vuxnas lägre seriers slutspel kan en utespelare delta bara i
ett lag i sin egen förening i herrarnas vuxenserieslutspel.
I Damernas serier är övergångar mellan lag inte begränsade.

2. Övergångar mellan serienivåer inom Herrarnas/pojkarnas U20-, U18- och U16 på
FM-nivå
Nedanstående punkter gäller under tiden 1.8. – 31.12.
● När utespelare under tiden 1.8. – 31.12. övergår på de här FM-nivåerna till lag i
yngre åldersgrupp eller samma ålder måste det nya laget spela två (2) följande
seriematcher efter övergången innan spelaren kan återgå till lag i äldre eller
samma åldersgrupp. Spelaren måste inte spela ifrågavarande matcher (man kan
t.ex. vara skadad eller sjuk). Regeln är i kraft även om returen skulle ske först
efter 31.12. (ursprungliga tiden för övergången är avgörande)
● Under tiden 1.8. – 31.12. kan utespelare på de här FM-nivåerna gå över till lag i
yngre eller samma åldersgrupp som har minst fem (5) matcher kvar att spela i sin
serie under höstsäsongen. Till de sista fyra (4) matcherna kan man övergå enbart
om utespelaren har spelat mer än 50% av säsongens egna matcher i det lag han
övergår till.
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● I U18 FM-seriens matcher i lägre fortsättningsserien och i kvalserien får enbart
de överåriga spelare delta som har spelat mer än 50% av sina matcher på U18
åldersklassen före 1.1.
● Ifall föreningen har två lag på U18 FM-nivå, kan det i laget som spelar i
fortsättningsserien eller FM-kvalserien icke representera spelare, som har över
50% av säsongens egna spelade matcher spelade i U18 FM parallell laget eller i
äldre åldersgrupper tills 1.1.
3. Herrarnas/pojkarnas slutspel i FM-serierna för U20, U18 och U16
● I slutspelen kan man representera endast ett lag/åldersgrupp.
● I FM-seriens U18 slutspel får de överåriga utespelare delta som efter 1.1. har
spelat mer än 50% av sina seriematcher i det aktuella U18 laget på FM-nivå.
Överåriga spelare (f. 2002) som spelat i Ligan eller Mestis kan inte delta i U18
FM-seriens slutspel.
● I U18 FM-seriens slutspel får en U18 ålders spelare delta som enligt
specialreglerna för Ligan/KHL-Mestis-Ungdomars FM-Liga har representerat en
Mestis-förening efter 15.2 och innehar transferrätt till Ligans/KHL-föreningens
föreningssamfund.
4. Herrarnas/pojkarnas U19-U16 serier (andra än FM-nivåer)
● Utespelare kan på de här nivåerna övergå till yngre eller samma åldersgrupps lag
som har minst fem (5) matcher kvar av den serie de spelar, i vilket skede av
säsongen som helst. Till de sista fyra (4) matcherna eller eventuella korskval där
fortsättningsseriens serieplatser fördelas, kan man övergå endast om
utespelaren har spelat mer än 50% av sina egna matcher i det lag han övergår till.
Från yngre åldersgrupp (dock inte på FM-nivå) kan man i dessa serier övergå till
äldre åldersgrupp och delta i de sista fyra matcherna.
● I finaler/slutspel kan alla enligt ålder representationsdugliga utespelare delta
såvida de har spelat mer än 50% av sina seriematcher efter 1.1 i det aktuella
laget.
5. Pojkarnas U15-U13 serienivåer
Om föreningen har lag i samma åldersgrupp på alla nivåer (AAA, AA och A) får inte en
utespelare som spelat på AAA-nivå flytta över till ett lag på A-nivå i samma åldersgrupp
efter att ha spelat en match på AAA-nivå under säsongen, förutom om man i samband
med nivågranskningen överför föreningens lag på AAA-nivå till AA-nivå för vårsäsongen
och föreningen under vårsäsongen enbart har lag på AA- och A-nivå.
Om utespelaren har spelat med äldre än sin egen åldersgrupp på AAA-nivå, kan han inte
flytta till en yngre åldersgrupp annat än till det av föreningens lag som spelar på högsta
nivå.
6. Finaler/slutspel i pojkarnas U15-U13 serier
För att delta i lagets slutspel eller finalturneringar ska utespelaren ha spelat mer än
50% av sina egna seriematcher efter 1.1. som utespelare i det aktuella laget (alla
vårens ordinarie och fortsättningsserier räknas med, även äldre och yngre än här
nämnda, dock inte U18-U16 FM-seriernas slutspel). Detta gäller inte målvakter.
Utespelare får delta bara i ett lags slutspel eller finaler i dessa åldersgrupper.
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För kvinnliga spelare räknas enbart matcher spelade i pojklag med i regeln (mer än
50% av sina spelade seriematcher i pojklag). Ifall spelaren har spelat både som
målvakt och utespelare, räknas inte matcherna som målvakt med utan endast
matcherna som utespelare.
7. Damernas/flickornas U20- och U16- FM-turneringar
Utespelare ska ha representerat den aktuella föreningen i minst fem (5) matcher för att
kunna representera den i en FM-turnering. Målvakten måste ha representerat den
aktuella föreningen i minst en match för att kunna representera den i en FM-turnering.
8. Spelare utomlands ifrån
Spelare som flyttar till Finland utomlands ifrån och har ikraftvarande avstängning
som de tilldelats i tidigare land, avtjänar tiden för avstängningen till slut i Finland
innan hen kan representera en finländsk förening i seriematcher.

5.5.

Spelartrafikavtal
1. Herrarnas tävlingsserier
Två olika föreningssamfund, i vilka herrarnas representationslag spelar på olika
serienivåer, kan göra ett inbördes spelartrafikavtal. Avtalet kan också ingås om någon av
föreningarna inte har representationslag av vuxna utan enbart U20/U22 lag. Avtalet
gäller överföring av spelare i herrarnas tävlingsserier samt U20 tävlingsserier (inte U19
eller yngre) mellan lagen oberoende av spelarens ålder.
Herrar: Ligan, Mestis, Suomi-serien, division II
Ungdomar: U20 FM-serien, U20 Mestis, U22-serier.
Ett föreningssamfund vars representationslag spelar i Mestis eller Suomi-serien kan göra
spelartrafikavtal i båda riktningarna med föreningssamfund på lägre eller högre serienivå
i herrarnas serie. En förening vars lag spelar på högsta serienivå av föreningssamfundets
lag, gör spelartrafikavtalet för föreningssamfundets del. I sådana fall omfattas andra
föreningars lag i föreningssamfundet, som uppfyller avtalsvillkoren, av avtalet.
På Liganivå kan föreningssamfunden vara avtalspart endast i ett avtal för vuxna.
Anhållan om spelartrafikavtal i herrarnas tävlingsserier görs hos förbundets
tävlingsutskott. Avtalet gör för en spelsäsong i sänder och måste godkännas av
förbundet för varje säsong 15.8.
2. Övriga serier (inkl. övergångar i damernas och flickornas serier)
Andra seriers spelartrafikavtal kan omfatta föreningarnas spelare i alla olika åldrar och
gälla övergångar mellan alla olika serier utom övergångar till Ligan, Mestis,
Suomi-serien och U20 FM-serien och tvärtom, dvs spelare kan inte förflytta sig från de
här serienivåerna inom ramarna för detta spelartrafikavtal.
Ett avtal kan omfatta obegränsat antal föreningar. Var och en förening kan vara
avtalspart bara i ett spelartrafikavtal i andra serier än ovan nämnda, spelartrafikavtal är
möjligt att ingå även om föreningen vore avtalspart i ett annat spelartrafikavtal i
tävlingsserie för vuxna. Från ett lag som spelar i U18 FM-serie (alla skeden) kan dock
spelare överflyttas bara till två föreningar som omfattas av spelartrafikavtalet. Dessa två
föreningar ska i avtalet markeras med beteckningen U18-FM.
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Godkännandet av spelartrafikavtal förutsätter följande:
a. Avtalet har en eller två så kallade ansvarsföreningar (ansvarsföreningarna ska
betecknas i avtalet) som helt och hållet ansvarar för att alla föreningarnas spelare
som omfattas av avtalet har en spelarposition enligt tävlingsreglerna i något av
spelartrafikavtalsföreningarnas lag.
b. Föreningarna gör inbördes ett separat avtal om hur samarbetet mellan föreningarna
inom avtalet sker. Ansvarspersoner bör utnämnas föreningsvis. Detta avtal bör
bifogas vid registrering av spelartrafikavtalet.
För alla andra seriers spelartrafikavtal görs anhållan före 15.5. och sänds till de av
Ishockeyförbundets distrikt där föreningarna är belägna. Distriktens tävlingsutskott ger
sitt utlåtande och framlägger de aktuella avtalen för godkännande hos förbundets
tävlingsutskott. Förbundets tävlingsutskott kan av särskilt skäl behandla en gjord
anhållan efter 15.5. mot separat ansökningsavgift. På framställan av distriktets
tävlingsutskott kan förbundets tävlingsutskott eller ifrågavarande distriktsstyrelse avslå
en anhållan. Avtalet kan förkastas även mitt i säsongen eller så kan serier som omfattas
av avtalet eller spelares förflyttningar mellan föreningar begränsas, om det upptäcks att
avtalet används för att uppnå tävlingsförmån i någon som helst serie.
3. Damernas och flickornas serier
Dam- och flickseriernas spelartrafikavtal omfattar föreningarnas alla kvinnliga spelare.
Var och en förening kan vara avtalspart enbart i ett spelartrafikavtal för damer. Ett avtal
kan omfatta obegränsat antal föreningar. Avtal behövs endast om inte föreningarna
redan tidigare omfattas av andra seriers spelartrafikavtal och enbart om det gäller
övergångar till Damernas Liga- eller Mestisnivå eller U20-U16 flickors FM-turneringar.
Anhållan om spelartrafikavtal för damer görs hos förbundets tävlingsutskott. Avtalet
uppgörs för en spelsäsong i sänder och ska säsongsvis godkännas i förbundets
tävlingsutskott före 15.8.
Spelare som omfattas av spelartrafikavtalet kan representera föreningar som är parter i
avtalet under hela säsongen.

5.6.

Spel inom spelartrafikavtal i olika föreningar/lag
Spelartrafikavtal innebär förflyttning av spelare mellan lag i olika föreningar. Det betyder
att om inte spelarens förening har något lag som hen kan representera kan hen inte
spela i en annan förening utan föreningsbyte.
Spelartrafikavtalsöverföringarna registreras i förbundets system på det sätt förbundet
föreskriver. Spelartrafiköverföring kan som längst vara begränsad t.o.m. 14.2. Efter detta
kan spelartrafikavtalsöverföring göras till säsongens slut enbart om spelaren enligt
reglerna har rätt att överföras till spelartrafikavtalsföreningen efter överföringstiden.
Om spelaren inte alls representerat sin egen förening före överföringstidens utgång
15.2. kan spelaren inte mera överföras för resten av säsongen till en annan förening
genom spelartrafiköverföring, utan måste överföras med normalt föreningsbyte.
En spelare ska huvudsakligen spela i det lag vars laguppställning hen ingår i vid
säsongens början och där hans representationsrätt finns. Av mycket vägande skäl kan en
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spelare om föreningarna så besluter på skälig grund också spela i en annan förenings lag.
Ett sådant skäl måste på förbundets begäran motiveras.
Tävlingsförmån betyder skapande av sådana omständigheter att föreningen som gör
spelaröverföringen har en spelteknisk fördel i förhållande till sina motståndare. Vid
bedömning av tävlingsförmån kan man t ex fästa uppmärksamhet vid de poäng spelaren
gjort före överföringen eller på vilken serienivå spelaren spelat på före överföringen.
Ifråga om tävlingsförmån fäst också vikt vid till vilken serienivå föreningens spelgrupp
som är föremål för överföringen är anmäld i säsongens början, samt det faktum att alla
spelgrupper som inledningsvis spelat på serienivån inte har samma möjligheter till
matchvisa spelaröverföringar. Föreningen som gör spelaröverföringarna är alltid
ansvarig för att spelaren förflyttas till rätt nivå och för eventuella sanktioner som en
felaktig tävlingsförmån ger. Föreningen är ansvarig för att den vid anmälan till en
serienivå har tillräcklig mängd spelare att tillgå för att genomföra serien utan
spelaröverföringar som ger en tävlingsförmån. Vid bedömning av tävlingsförmån beaktas
också i vilket skede av seriesäsongen som spelaröverföringen görs. Om överföringar görs
nära slutspel eller kvalskede utgår man ifrån tolkningen att överföringen gjorts för att
uppnå tävlingsförmån. I FM-serierna uppkommer dock inte tävlingsförmån ifall
föreningen låter spelare i rätt ålder spela oberoende av spelarens tidigare spelade
serienivå.
Tävlingsförmånsförseelser kan leda till sanktioner enligt sanktionsförfaringen. Utöver
eller i stället för disciplinära sanktioner kan förbundets tävlingsutskott enligt egen
bedömning, på föredrag från distriktets tävlingsutskott eller förbundets tävlingsutskott,
begränsa spelaröverföringar mellan olika lag ifall inte orsaken motiveras.
1. Herrarnas tävlingsserier - övergång inom spelartrafikavtal:
Förbundsstyrelsen besluter säsongsvis om spelartrafik inom KHL, Ligan, Mestis och U20
FM-serien. Enbart om inte förbundsstyrelsen beslutit annorlunda gäller nedanstående
för övergångar i dessa serier.
Inom ramen för spelartrafikavtal kan en spelare representera en annan förening
omedelbart efter föregående match förutom i de undantagsfall som nämns här nedan.
1.1. Tidsgränser:
Herrar: Ligan, Mestis, Suomi-serien, division II
U22: U22 högre och lägre serie
U20: U20 FM-Serien och U20 Mestis
Överföring mellan här nämnda serier eller till dem mellan föreningar avslutas 15.2. Efter
detta kan en spelare bara representera en förening resten av säsongen, exklusive enligt
eventuella separata avtal i Ligan, Mestis och U20 FM-Serien. Till U22 serierna kan med
stöd av spelartrafikavtal efter 15.2. till säsongens slut övergå endast de spelare som
under tiden 1.1. - 15.2. har representerat det lag de överförs till, med beaktande av
eventuella andra begränsningar som nämns i tävlingsreglerna. Nya spelare kan inte
längre gå över till andra lag för att delta i matcher som spelas efter 15.2.
1.2. U20 spelare på FM-serienivå:
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Spelare som varit utespelare på U20 FM-serienivå får inte övergå till lag som spelar på
U22-lägre serienivå. Till lag som spelar på U22-högre serienivå får utespelare fritt gå
över ända till 31.12.
Från 1.1. kan endast de spelare som under säsongen före 31.12. spelat mindre än 50%
av sina matcher på U20 FM-serienivå gå över till U22-högre serienivån. Att övergå fram
och tillbaka på U19 serienivåer är förbjudet under hela säsongen. Övergång för resten av
säsongen utan returrätt är tillåtet.
2. Spel i andra serier samt inom ramen för spelartrafikavtal för damer och flickor:
Inom ramen för spelartrafikavtal kan spelare representera en annan förening följande
dag efter tidigare match med beaktande av senare nämnda undantag.
Damer/flickor kan representera en annan förening samma dag. Utespelares spel
påverkas inte av matcher i vilka man spelat som målvakt och inte heller tvärtom.
2.1. Tidsgränser i dam- och flickserier:
Spelare som omfattas av spelartrafikavtal kan ända till säsongens slut representera alla
dam- och flicklag som ingår i spelartrafikavtalet, där hon enligt sin ålder kan spela. I
Damernas liga kan en spelare representera endast en förening efter 15.2. I U20 och U16
åriga flickors FM-turnering får man spela enbart, om man har representerat föreningen
via spelartrafikavtal i minst fem matcher.
2.2. Tidsgränser för vuxna - U13 serier:
Övergång till Suomi-serien, division II, U20 Mestis, U18 FM-serienivå, U16 FM-serienivå,
U18 Mestis och U16 Mestis från en annan förening avslutas 15.2. För att spela i dessa
serier efter 15.2. måste spelartrafiköverföring vara gjord före 15.2. kl. 23.59.59 genom
registrering i förbundets system.
Efter 15.2. kan man inte gå över till dessa serier eller mellan dem, exklusive nedan
nämnda undantag.
● Till division II kan spelare flytta som har spelat i laget före 15.2. och är i U22
ålder eller yngre.
I division III-V kan efter 15.2. endast spelare delta som tidigare under säsongen före
15.2. spelat minst fem (5) matcher via spelartrafikavtal i det aktuella laget hen ska
övergå till.
Till U22 serier, U19 serier, U17 serier samt alla U15-U13 serier kan med stöd av
spelartrafikavtal bara de spelare övergå, till säsongens slut, som 1.1 - 15.2. representerat
det lag de övergår till i minst 3 matcher med beaktande av andra eventuella
begränsningar som nämns i tävlingsreglerna. Nya spelare får inte spela i olika lag i
matcher som spelas efter 15.2.
I slutspel i divisionerna II-IV kan inte en spelare delta som representerat någon annan
förening i herrarnas vuxenserie slutspel.
2.3. Tidsgränser i U12-U11 serier:
Till dessa åldersgruppers lag får de spelare som enligt ålder är representationsdugliga
fritt övergå under hela säsongen inom ramen för spelartrafikavtal.
3. Övergång inom ramen för spelartrafikavtal är förbjudet i följande fall:
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3.1.

Målvakters övergång inom ramen för spelartrafikavtal är förbjudet eller
begränsad i följande fall:
a. Målvakt som har spelförbud kan övergå till annan förening inom ramen för
spelartrafikavtal först när spelförbudet är avtjänat.
b. För målvakters övergång mellan föreningar efter 15.2. gäller samma
begränsningar som för utespelare.
3.2. Överåriga utespelare
Överårig utespelare kan inte gå över till annan förening inom ramen för
spelartrafikavtal, inte heller kan man gå från egen eller äldre åldersgrupp till annan
förening som överårig via spelartrafikavtal.
3.3.

Utespelares (inte målvakters) övergång inom ramen för spelartrafikavtal är
förbjuden eller begränsad i följande fall:
Utespelaren är avstängd. Utespelaren kan gå över först när avstängningen är
avtjänad.
3.4.

Övergång mellan serienivåer på Herrarnas/pojkarnas U20-, U18- och U16
FM-nivåer
Övergången är begränsad till 1.8. - 31.12. (inte efter 1.1.)
• När en utespelare på de här FM-nivåerna övergår till ett yngre lag eller lag i
samma åldersgrupp måste det nya laget spela två (2) följande seriematcher efter
övergången innan spelaren kan gå tillbaka till lag med äldre eller lag i samma
åldersgrupp. Spelaren måste inte spela ifrågavarande matcher (man kan t.ex. vara
skadad eller sjuk). Regeln är i kraft även om tidpunkten för returen blir först efter
31.12. (tidpunkten för övergången avgör).
● Utespelare kan på de här FM-nivåerna övergå till lag av yngre eller samma
åldersgrupp, som har minst fem (5) matcher kvar att spela i sin serie under
höstsäsongen. Till de sista fyra (4) matcherna kan man övergå enbart om
utespelaren har spelat mer än 50% av sina egna matcher under säsongen i det
lag han flyttar till.
3.5. Herrarnas/pojkarnas U19-U16 serier (andra än FM-nivåer)
Utespelare kan på de här nivåerna övergå till lag av yngre eller i samma åldersgrupp
som har minst fem (5) matcher kvar att spela av sin serie, i vilket som helst skede av
säsongen. Till de sista fyra (4) matcherna eller eventuella korskval där man fördelar
serieplatser i fortsättningsserien kan man övergå enbart om utespelaren har spelat
mer än 50% av sina egna matcher under säsongen i laget som han övergår till.
Från yngre åldersgrupp (dock inte på FM-nivå) kan man i dessa serier övergå till
äldre åldersgrupp för att spela de sista fyra matcherna.
3.6. Slutspelen i U18- och U16 Mestis och U19 samt U17 serierna
I finalerna/slutspelen på U18- och U16-Mestisnivå samt U19 och U17 serierna kan
alla spelare som enligt sin ålder är representationsdugliga delta, om de har spelat
mer än 50% av sina matcher efter 1.1. i det aktuella laget. För kvinnliga spelare
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räknas enbar matcher spelade i pojklag med i regeln (mer än 50% av matcher
spelade i pojklag).
3.7. U15-U13 serienivåer
Utespelare i dessa åldersgrupper kan övergå till lag i yngre åldersgrupp (om hen
enligt ålder tillhör den åldersgruppen) eller egen åldersgrupp, som har minst fem (5)
matcher kvar i den grupp de spelat i under höstsäsongen. Till de sista fyra (4)
matcherna av höstsäsongen kan man övergå endast om utespelaren spelat mer än
50% av sina egna matcher under säsongen i det lag hen går över till. Från yngre
åldersgrupper kan man i dessa serier gå över till äldre åldersgrupp för att spela i de
sista fyra matcherna.
Om föreningarna har lag i samma åldersgrupp på alla nivåer (AAA, AA och A) får inte
utespelare som spelat på AAA-nivå gå över till annan förenings lag på A-nivå i samma
åldersgrupp efter att ha spelat match på AAA-nivå under säsongen.
Om utespelare har spelat med äldre åldersgrupp på AAA-nivå, kan hen inte gå över
till yngre åldersgrupp annat än till annan förenings lag som spelar på högsta nivå.
Om lagets nivå där utespelaren spelat under inledningssäsongen ändras vid
nivågranskningen under juluppehållet, räknas inte matcher som spelats före 31.12.
med i övergångarna mellan lagen efter 1.1.
3.7.1. Finaler/slutspel i U15-U13 serierna
För att delta i lagets slutspel eller finaler måste utespelaren ha spelat mer än 50% av
sina egna seriematcher som utespelare efter 1.1. i det aktuella laget (alla vårens
grund- och fortsättningsserier räknas med, även äldre och yngre än här nämnda,
dock inte FM-seriernas slutspel). Detta gäller inte målvakter. Utespelare får delta
endast i ett lags slutspel eller finaler i dessa åldersgrupper. För kvinnliga spelare
räknas enbart matcher spelade i pojklag med i regeln (mer än 50 % av matcherna
spelade i pojklag). Om en spelare har spelat både som målvakt och utespelare,
räknas inte matcherna som målvakt med utan enbart matcher spelade som
utespelare.

5.7.

Regler för gemensam förening och gemensamma lag
1. Regler för gemensam förening
Två eller flera föreningar som på grund av litet antal spelare har svårt att bilda egna
lag i olika åldersgrupper, kan hos tävlingsutskottet ansöka om status som
gemensam förening. Då behandlas föreningarnas alla spelare som om de hörde till
samma förening och deras spel i olika lag regleras av samma
förenings/föreningssamfunds regler.
2. Regler för gemensamma lag
Två eller flera föreningar kan hos tävlingsutskottet ansöka om status som
gemensamt lag för ett gemensamt lag i någon åldersklass på grund av liten mängd
spelare. Man kan ansöka om gemensamt lag även om föreningarna har andra lag i
samma åldersgrupp. På så sätt kan föreningarnas spelare spela i det aktuella
gemensamma laget som om de vore samma förenings lag. Med motiverad orsak kan
det finnas med över- eller underåriga spelare i laget. Någon av föreningarna
administrerar laget och det anmäls till serien som samma förenings lag. Den andra
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föreningens spelare som har representationsrätt (spelarna anges med namn i
ansökan och kan inte läggas till eller tas bort under säsongen) beviljas fri
representationsrätt i det aktuella laget. I sin egen förening kan spelarna
representera andra lag enligt sin ålder. Förbundets tävlingsutskott fattar beslut om
godkännande av gemensamma lag.

5.8.

Dubbelrepresentation för damer och flickor
En fritt formulerad anmälan bör göras om dubbelrepresentation enligt
seriearrangörens bestämmelser säsongsvis senast 15.8. Anmälan görs av den
förening i vilken man vill ha dubbelrepresentation åt spelaren. Anmälan ska innehålla
godkännande av spelaren och den förening som innehar hennes representationsrätt.
1. Damer och flickor
Om kvinnlig spelares representationsrätt innehas av en förening som inte har lag
som spelar i damernas eller flickornas serie, kan man få dubbelrepresentation till en
annan av förbundets medlemsföreningar i damernas Liga eller Mestis samt U20-U16
flickornas FM-turneringar.
Därtill kan dubbelrepresentation beviljas på andra nivåer i en förening som har
flicklag, även om det aktuella laget spelar i pojkarnas serie.
Anmälan görs av den förening som man vill ha dubbelrepresentation i för spelaren.
Anmälan ska innehålla godkännande av spelaren och den förening som innehar
hennes representationsrätt.
Spelare som fått dubbelrepresentation kan också representera damernas
spelartrafikavtalsföreningar i sin dubbelrepresentationsförening

5.9.

Regler gällande överåriga spelare
Spelarnas åldersklasser hittas i reglernas punkt om representationsrätt.
Till överåriga spelare räknas alla under föregående år födda utespelare och målvakter.
Spel som överårig är alltid ett undantagstillstånd och för det ska finnas motiverade skäl.
Spelare som deltar som överårig utespelare får inte samtidigt representera en annan
förenings/föreningssamfunds eller spelartrafikavtalsförenings juniorlag förutom i dessa
regler nämnda undantagsfall.
Överåriga spelare skall bokföras före starten av säsongen, senast 1.9. (man kan
komplettera med spelare som inte spelat under den gångna säsongen) enligt förbundets
anvisade sätt för höstsäsongen och före 31.12. för vårsäsongen.
Målvakt får samtidigt representera sin egen eller äldre åldersgrupper i sin egen
förening/föreningssamfund och spela som överårig. Målvakt som spelat som överårig i
sin egen förening/ föreningssamfund kan inte inom ramen för spelartrafikavtal övergå
till annan förening. Målvakt som spelar i sin egen eller äldre åldersgrupp i sin egen
förening kan inte heller övergå till en annan förening som överårig målvakt inom ramen
för spelartrafikavtal.
Överårig utespelare får samtidigt representera sin förening/föreningssamfund i lag för
vuxna, om inte föreningen har lag i egen åldersgrupp eller äldre ungdomsserielag och
med beaktande av eventuella övriga regler för spelares övergångar inom samma
förening/föreningssamfund.
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1. U22 serierna
I U22 serierna kan det finnas högst fyra (4) spelare i laguppställningen per match som är
födda året innan åldersgruppen (1999).
2. U20 FM-serien och Mestis
I U20 FM-serien och Mestis får spelare i andra åldrar användas per match enligt
följande:
En av målvakterna får vara född 2000 eller 2001.
Av utespelare kan högst åtta (8) vara i någon annan ålder (födda 2000 eller 2001) på så
sätt att högst fyra (4) spelare kan vara födda 2000. I U20 FM-serien ska de aktuella
spelarna födda 2000 ha ikraftvarande spelaravtal med representationsföreningen
(KHL/FM-Ligan) och de ska vara registrerade i den aktuella serien för vuxna enligt
reglerna för ifrågavarande serie. Om en förening spelar i U20-ungdomarnas FM-serie,
vars representationslag inte spelar i KHL/FM-Ligan behöver dessa 2000 födda inte ha
något avtal med representationslaget.
3. U19 serierna
I U19 åldersgruppens serier kan fyra (4) stycken spelare delta i samma match, som är
födda året innan åldersgruppen (födda 2002).
I U19 åldersgruppen serier får en 2 år äldre spelare delta (född 2001), om spelaren har
börjat spela (första spelpasset) samma, föregående eller säsongen före det, eller om
spelaren under tidigare säsonger bara haft ett spelpass (börjat tidigare men slutat) eller
om spelaren tidigare haft enbart skridsko-/hockeyskolapass. En sådan spelare räknas
inte in i kvoten av överåriga spelare.
På U19 serienivå kan man samtidigt representera sin förening/föreningssamfund som
överårig i dessa serier och vid behov också spela i U22- eller vuxenserier i sitt eget
föreningssamfund.
4. U18- och U16 FM-serienivå samt Mestisnivå
På U18- och U16 FM-serienivå samt Mestisnivå kan det i laguppställningen per match
finnas högst två (2) spelare, som är födda året innan åldersgruppen.
I U18-FM-serierna och Mestis kan överåriga spelare samtidigt både representera sin
förening/föreningssamfund i U20 serien. Under säsongen får det finnas endast 2st
spelare. I U18 Mestis får man samtidigt representera antingen i U19, U20 eller U22
serien (endast i en åldersgrupps lag) samt spela som överårig i dessa serier. Ifall en
spelare spelar som överårig i U18 FM-serien eller Mestis och byter förening med
föreningsövergång kan han i sin nya förening endast spela som överårig i U18 serierna.
Byte av åldersgrupp i den nya föreningen är möjlig endast 22.12.-31.12. Överåriga (f.
2003) som spelat i Ligan eller Mestis kan inte delta i U18 FM-seriens eller Mestisnivåmatcher.
5. U17-ungdomars serier
I U17-åldersgruppens serier kan i samma match delta fyra (4) spelare som är födda året
innan åldersgruppen (f. 2004)
I U17-åldersgruppens serier får en 2 år äldre spelare spela (f. 2003) om hen har börjat
spela (första spelpasset) under samma, föregående eller säsongen före det, eller om
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spelaren tidigare bara haft ett spelpass (börjat tidigare men slutat) eller om spelaren
tidigare bara haft skridsko- /hockeyskolapass. En sådan spelare räknas inte med i kvoten
av överåriga spelare.
6. U15- och yngre juniorers serier
a. På U15- AAA högsta serienivå får i lagets sammansättning finnas högst 2st spelare
per match, som är födda året innan åldersgruppen (målvakten räknas också). På
övriga U15 serienivåer och U14- och yngre åldersgruppers alla serienivåer får i lagets
sammansättning per match finnas högst 4st spelare, som är födda året innan
åldersgruppen. Spelarna får inte samtidigt representera något annat lag i någon
åldersgrupp.
b. I U15 och serier för yngre kan en förening som har så få spelare i två eller flera på
varandra följande åldersgrupper att det är omöjligt att bilda ett lag/åldersgrupp,
sammanslå alla spelare i den aktuella åldersgruppen till ett lag, därigenom kan det i
laget finnas fler än fyra (4) överåriga spelare. Laget ska anmälas till serieverksamhet i
den åldersgrupp som majoriteten av medlemmarna hör till. Om åldersgrupperna är
tre anmäls de till den mittersta åldersgruppen eller till den åldersgrupp som mer än
50% tillhör. Om åldersgrupperna är 4 eller fler, till någon av de mittersta
åldersgrupperna, och på så sätt ha minst över- och underåriga spelare. Om
åldersgrupperna är 3 eller flera, kan laget ha 2 år överåriga eller underåriga spelare.
Spelarna i laget kan inte samtidigt representera något annat lag i någon åldersgrupp.
Till en sådan spelare bör man ansöka om tillstånd av förbundets tävlingsutskott, med
utlåtande av distriktets tävlingsutskott.
c. I U15- och yngre juniorer får en 2 år äldre spelare delta, om hen har börjat spela
(första spelpasset) samma, föregående eller säsongen före det, eller om hen under
tidigare säsonger bara haft ett spelpass (börjat tidigare men slutat) eller om hen
tidigare bara haft skridsko-/hockeyskolapass. En sån spelare räknas inte med i kvoten
av överåriga spelare. Spelaren kan inte samtidigt representera något annat lag i
någon åldersgrupp.
d. Överårig utespelare i U12- och yngre åldersgrupper kan spela i den aktuella yngre
åldersgruppen i sin egen förenings/föreningssamfunds olika lag.
7. Damer och flickor
En kvinnlig spelare får utan begränsningar spela i pojkarnas och flickornas serie
(undantaget U20- och U16 damernas/flickornas FM-turneringar) i den åldersgrupp
föreningen anvisat henne. En sån spelare räknas inte med i kvoten av överåriga
spelare i pojklag.
8. Damernas/flickornas FM-serier/turneringar och kvalificeringar i U20 och U16
I damernas U20 FM-serie/turnering får inte överåriga spelare användas.
I flickornas U16 FM-serie/turnering och kval till dessa kan i samma match två (2)
spelare delta som är födda året innan åldersgruppen, och som inte under samma
säsong har spelat i damernas serier.

5.10. Underåriga spelare
I ett lag som deltar på U16 FM-serienivå och Mestisnivå samt alla lag i U15 serier får
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högst sju (7) spelare ur yngre åldersgrupper delta per match (inklusive eventuella
underåriga målvakter).
I ett lag som deltar i U14-U13 serier får högst fem (5) utespelare av yngre åldersgrupper
delta per match. Målvakterna räknas inte med.
I ett lag som deltar i U12-U11 serier får högst tre (3) utespelare av yngre åldersgruppers
utespelare delta per match. Målvakter räknas inte med.
I U15 och serier för yngre kan en förening som har så få spelare i två på varandra
följande åldersgrupper att det är omöjligt att bilda ett lag/åldersgrupp låta flera
underåriga spelare delta, dock så att laget ska anmälas till den åldersgrupp som lagets
majoritet hör till. Om åldersgrupperna är 3 eller fler, kan 2 år över- eller underåriga
spelare delta. Lagets spelare kan inte samtidigt representera något annat lag i någon
annan åldersgrupp. Till et sådant lag bör man ansöka om tillstånd av förbundets
tävlingsutskott, med utlåtande av distriktets tävlingsutskott.
Damer/flickor räknas inte med i kvoten av underåriga när de spelar i pojkserier. I
flickornas serier finns inte kvoter för underåriga.

5.11.

Representationsdugliga spelare i en förflyttad match
I en förflyttad match får alla delta som är representationsdugliga på den nya
matchdagen.

5.12.

Representationsdugliga spelare i match som föreskrivs att spelas om
I en match som föreskrivs att spelas om (bl.a. avbruten match, omspel efter protest) får
endast de spelare delta som var antecknade i matchprotokollet på den ursprungliga
speldagen och fortfarande är representationsdugliga på den nya matchdagen i den
aktuella föreningen. Om det finns 3 eller fler från den ursprungliga matchen som
konstaterats icke representationsdugliga eller icke representationsduglig målvakt, får
föreningen ersätta de icke representationsdugliga spelarna/målvakterna med
representationsdugliga spelare/målvakter (1-2 icke representationsdugliga utespelare
får inte ersättas).
I en match som ska spelas om kan inte de spelare delta som fått spel- eller matchstraff.
Om båda målvakterna i den ursprungliga matchen är skadade eller har bytt förening, får
föreningen ersätta dem med representationsdugliga målvakter.
Tävlingsutskottet kan i enskilda fall avgöra spelarnas representationsduglighet avvikande
från denna regel i herrarnas division III-V, Damernas Suomi-serie, herrarnas/pojkarnas
U17 och U19 åldersgruppers serier samt U15 och yngre på alla serienivåer.

6.

FÖRENINGSÖVERGÅNGAR
6.1.

Föreningsövergångar i Finland (överföring av representationsrätt)
Spelarens representationsrätt överförs genom överföringsförfarande från och med spel i
åldersgrupp U11. Representationsrätt registreras inte i U10 och yngre serier.
Representationsrätten börjar i den förening där spelaren spelar första gången i U11
åldersgruppen eller äldre oberoende av spelarens ålder. Den första
representationsrätten antas som standard i den förening där spelpass köps i U11 ålder.
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Spelarens representationsrätt överförs till ny förening endast genom det förfarande för
föreningsövergång som är godkänt av Ishockeyförbundet. Föreningsövergång ska alltid
göras, även om föreningen som innehar representationsrätten skulle ha upphört med
sin verksamhet.
Om spelarens föregående förening har avslutat sin verksamhet och föreningen inte är
medlem av Ishockeyförbundet eller om inte övergångsförfarandet kan påbörjas p.g.a. att
föreningen under en längre tid inte haft någon verksamhet, kan förbundet på den nya
föreningens begäran påbörja överföringssförfarandet till en ny förening i stället för den
gamla föreningen.
Om spelaren skriftligen anhållit om föreningsöverföring av den tidigare föreningen och
den tidigare föreningen vägrat föreningsöverföring, måste den tidigare föreningen
skriftligt meddela både spelaren och förbundet om grunderna för vägran inom en vecka.
Förbundet kan av vägande skäl påbörja förfarandet med föreningsöverföring även om
den tidigare föreningen inte har påbörjat förfarandet på det sätt som nämns här
tidigare.
Föreningen som innehar representationsrätten kan fordra ekonomisk ersättning för
överföringen av spelaren enbart om spelaren har ikraftvarande spelaravtal/förbindelse
att spela i föreningen som innehar representationsrätten och/eller om det i den
föreningens regler som har representationsrätten finns ekonomiska ansvar i samband
med överföringen, och/eller om spelaren har skyldigheter för innevarande säsong,
senast avslutade eller tidigare säsonger gentemot den tidigare föreningen.
Förfarandet av överföringen inleds på det sätt förbundet förutsätter i förbundets
överföringssystem.
Föreningsöverföringen och representationsrätten är i kraft i den nya föreningen när
registreringsavgiften är betald på det sätt förbundet föreskriver och har antecknats i
förbundets register.
Om en spelare inte har representerat någon förening i officiella matcher de två
föregående spelsäsongerna och spelaren inte har ikraftvarande tävlings-/juniorspelpass
för den tiden och bevisligen har uppfyllt sina skyldigheter mot föreningen som innehar
representationsrätten, behöver inte registreringsavgift för föreningsövergången betalas.
Härvid måste spelaren/den nya föreningen elektroniskt lämna en förklaring till
förbundet om förutsättningarna för avgiftsfriheten.
Efter 1.7. kan en spelare byta förening endast med föreningarnas godkännande.
Förbundet kan dock av ytterst vägande skäl godkänna en spelaröverföring efter 1.7.
Om en spelare efter 1.8. deltar i sin tidigare förenings träningar, anses spelaren ha
stannat kvar i sin tidigare förening och anmälan om överföringsviljan och rätten till fri
överföring av representationsrätten upphör.

6.2.

Överföring av tidsbunden begränsad representationsrätt
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En tidsbunden begränsad överföring av representationsrätt kan göras inom ramen för
tidsgränserna (fram till 14.2.) under säsongen högst till slutet av överföringstiden (14.2.),
förutom om spelaren har ikraftvarande spelaravtal/förbindelse (i så fall för resten av
säsongen t.o.m. 30.4.).
Spelaravtal/förbindelse ska sändas till förbundet i samband med betalning av
föreningsöverföringen. Slutdatum bestäms för en begränsad tidsbunden överföring.
Dagen efter slutdatum för en begränsad tidsbunden överföring returneras spelarens
representationsrätt automatiskt till den tidigare föreningen.

6.3.

Tidsgränser för föreningsövergångar
1. Övergångstid för U19 och yngre pojkar
En spelare som inte har ikraftvarande spelaravtal måste före 30.6. endera teckna ett
spelaravtal med någon förening eller skriftligen meddela föreningen som innehar
representationsrätten om att han eventuellt byter förening för att få fri överföring av
representationsrätten.
Spelaröverföringar kan göras säsongsvis i U19-U11 juniorers åldersgrupper under
följande tider:
● 1.5.–30.6. fri övergångstid
● 1.7.–31.7. ingen övergångstid
● 1.8. – 31.8. övergångstid med båda föreningarnas gemensamma godkännande
● 1.9. – 31.10. övergångstid med båda föreningarnas gemensamma godkännande
bara för dem som inte har representerat någon förening i seriematcher under
innevarande säsong
● 1.11. – 30.11. övergångstid med båda föreningarnas gemensamma
godkännande.
● 30.11. övergångstiden avslutas för U15 och yngre spelare.
● 1.12. – 1.1. övergångstid bara för dem som inte har representerat någon förening
i seriematcher under innevarande säsong
● 2.1. – 15.2. övergångstid för U19-U16 åldersgrupper med båda föreningarnas
gemensamma godkännande. Ingen övergångstid för U15 eller yngre.
Övergångstiden avslutas alltid ifrågavarande dag kl. 23.59.59.

2. Överföringstid för U20 och äldre herrar/pojkar samt damer/flickor i alla åldrar
Spelare som inte har ikraftvarande spelaravtal eller skriftlig överenskommelse med
någon förening och inte har deltagit i lagets verksamhet innevarande säsong, kan fritt
övergå till annan förening (enligt överföringsförfarandet) inom överföringstiderna. Om
spelaren har deltagit i lagets verksamhet, oberoende av skriftligt spelaravtal eller
förbindelse, har inte spelaren rätt till fri överföring, om föreningen kan påvisa
obestridliga ekonomiska ansvar som uppstått för hans del p.g.a. hans deltagande i
föreningsverksamheten.
Spelaröverföringar kan under en säsong göras för vuxna - U20 åldersgruppens spelare
samt för damer/flickor under följande tider:
● 1.5.–30.6. fri övergångstid
● 1.7.–31.7. ingen övergångstid
31

● 1.8. – 15.2. övergångstid med båda föreningarnas gemensamma godkännande
Övergångstiden slutar alltid kl. 23.59.59 den aktuella dagen.
Om det är fråga om yngre spelare än U20 åldersgrupp och spelaröverföringen görs
under en tid då överföringar av yngre (U19-U11) inte får göras, får hen inte i den nya
föreningen representera U19 eller lag av yngre förrän övergångstiden för yngre är
öppen. Detta gäller spelare som har representerat sin tidigare förening i seriematch
under innevarande säsong.
3. Föreningsöverföring av spelare med spelförbud
Spelare som är avstängd får inte gå över till annan förening under säsongen förrän
avstängningen är avtjänad.
4. Avvikelser i överföringstiderna
Spelare kan beviljas överföring (separat anhållan ska göras enligt förbundets
bestämmelser) utanför tidsgränserna för spelaröverföringar, om:
- spelaren inte har representerat någon förening eller något lag i seriematcher
arrangerade av FIF under innevarande säsong. Spelare som ska övergå till Mestis och
Suomi-serien samt Damernas Liga ska inte heller ha spelat säsongen före den
innevarande.
- den förening spelaren senast har representerat avslutar sin ishockeyverksamhet
- verksamheten i spelarens åldersgrupp avslutas i föreningen
- en spelare i U16 åldersgrupp och yngre flyttar tillsammans med målsman till annan
ort
- en spelare i U17 åldersgrupp eller äldre flyttar till annan ort för arbete eller studier
(arbetsavtal/studieintyg ska uppvisas)

6.4.

Tidsgränser för spel i ny förening
Spelaren kan representera sin nya förening när spelaröverföringen är bekräftad i
förbundets register över representationsrätt.

6.5.

Gruppöverföringar
Överföring av grupp kan beviljas (separat anhållan till tävlingsutskottet måste göras) då
den förening gruppen lämnar på eget beslut avslutar sin verksamhet, eller då någon av
föreningens åldersgrupper som helhet, efter serieanmälningarna avslutar sin
verksamhet efter att de anmält sig till serieverksamheten på föreningens eget beslut,
eller då någon förenings alla U16 och äldre åldersgrupper (minst tre åldersgrupper)
överförs till eller slås ihop med någon annan förening. I anhållan ska finnas båda
föreningarnas godkännande och utredning om grunderna för gruppöverföringen samt en
namnlista innehållande födelsetider och sport ID över spelarna som är tänkta att
överföras.
En gruppöverföring är möjlig också om man bildar ett nytt lag på lägsta möjliga serienivå
för vuxna. I så fall är förutsättningen för gruppöverföringen att ingen förening behöver
avsluta verksamheten i något av sina lag p.g.a. spelarnas överföring. I så fall kan
gruppöverföring göras i alla överföringar som omfattar minst 5 spelare/förening.

6.6.

Spelaröverföringar av föreningssamfundets juniorer
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Föreningssamfundets juniorer ska flyttas över säsongsvis före seriesäsongen startar till
representationsföreningen via föreningssamfundsöverföring, då de inte mera för sin
ålder kan representera en juniorförening.
Representationslaget kan använda alla föreningssamfundets representationsdugliga
juniorer i sina matcher. Inom föreningssamfundet ska det finnas ett internt
samarbetsavtal mellan representationsföreningen och juniorföreningen.

6.7.

Utländska spelaröverföringar
Gällande utländska spelaröverföringar följer man förbundets och IIHF:s regler.
I utländska spelaröverföringar ansvarar alltid det mottagandet landet/föreningen för
spelarens överföringsärende. Spelarens nya förenings förbund anhåller om speltillstånd
för spelaren hos spelarens tidigare förenings ishockeyförbund, som ansöker om
överföringstillstånd för spelaren av spelarens tidigare förening.
Spelaren bör få överföringen från det tidigare förbundet inom sju (7) dagar från
tillståndsansökan eller så måste det tidigare förbundet/föreningen avge en skriftlig
motivering till avslag av överföringen.
För alla utomlands födda spelare eller de som senast spelat utomlands ska göras
internationell föreningsöverföring enligt IIHF:s överföringsregler. Anhållan om överföring
görs alltid via den nya föreningens nationella förbund med beaktande av deras
överföringsregler och -tider.
Överföringen görs alltid tidsbunden för lika lång tid som spelarens ikraftvarande
spelaravtal är. Om avtalet är för längre tid än en spelsäsong, ska en kopia av
spelaravtalet bifogas till överföringsanhållan. I andra fall är överföringen alltid en (1)
spelsäsong lång.
Då spelarens avtal är t.ex. av modellen 1+1 görs överföringen alltid för ett års tid. Om
spelarens option används och ett nytt avtal görs före innevarande säsongs
internationella överföringstid är avslutad, ändras överföringen direkt till överföring på
två år utan separata kostnader. I detta fall ska både det ursprungliga och nya avtalet
sändas till förbundet för verifiering.
En spelare som har spelförbud i Finland kan överflyttas utomlands före spelförbudet i
Finland är avtjänat, men spelförbudet avtjänas fullt ut i det nya landet.
Spelare som är avstängda i sitt tidigare land men inte avtjänat avstängningen, kan
överföras till Finland, men avtjänar först avstängningen fullt ut i Finland innan han kan
representera en finsk förening.
När en spelare permanent flyttar utomlands kan spelaren genom anhållan söka om fri
överföring (unlimited transfer) till det nya landet. I så fall måste spelaren i samband med
överföringen fylla i internationella förbundets ansökningsblankett (unlimited transfer
request).
1. Överföringsprinciper vid spelaröverföring utomlands
Spelaren begär skriftligen om lov att förflyttas utomlands av sin tidigare förening. Den
tidigare föreningen gör överföringen av spelaren enligt Ishockeyförbundets
bestämmelser.
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Spelaren är underordnad den nya föreningens förbund den bestämda tid som
överföringen gäller. Spelarens representationsrätt återgår alltid efter tidsbunden
utlandsöverföring till den förening som hade representationsrätten före övergången
utomlands.
2. Överföringsprinciper vid spelaröverföring till Finland
Spelarens nya förening anhåller om föreningsöverföring hos förbundet på det sätt som
anges i spelaröverföringsdirektiven. Ishockeyförbundet registrerar
föreningsöverföringen i IIHF:s register över föreningsöverföringar och meddelar den nya
föreningen när föreningsöverföringen är klar.
Spelaren måste befinna sig i Finland och speltillståndet inlämnat till förbundet senast
15.2.

6.8.

Förmedlingsnämnden och tävlingsutskottet
1. Förmedlingsnämnden
Till förmedlingsnämnden hör förbundets och ligans verkställande direktörer samt
utomstående ordförande som förbunds- och ligastyrelsen gemensamt godkänt.
Förmedlingsnämnden behandlar tvister gällande spelarnas överföringar i ligans
föreningar och föreningar som spelar i förbundets serier samt alla tvister gällande
fostrarersättningens storlek. Om föreningarna inte inbördes kan komma överens om
villkoren för överföringen av representationsrätten eller fostrarersättningens storlek, tar
förmedlingsnämnden det slutliga beslutet om villkoren för överföringen genom att välja
någondera av de förslag föreningarna lagt fram.
2. Tävlingsutskottet
Tävlingsutskottet avgör oklarheter i spelaröverföringar mellan föreningar som spelar i
förbundets serier. Om föreningarna inte inbördes är eniga om villkoren för överföringen
av representationsrätten avgör tävlingsutskottet villkoren för överföringen.
Tävlingsutskottet avgör inte tvister angående upphävande av ikraftvarande spelaravtal
eller tvister som gäller förbindelser.

7.

SERIER

7.1.

Föreningens skyldigheter
FIF:s medlemsförening eller dess lag får inte anordna serieverksamhet som konkurrerar
med förbundets serieverksamhet. Förbundets medlemsföreningars lag får inte delta
utan förbundets tillstånd i serie anordnad av någon annan part eller serie ordnad av
annat IIHF:s medlemsland.

7.2.

Serieformat
Förbundsstyrelsen besluter om serieformatet i Mestis på förslag av Jääkiekon
Sarjaseurat ry. Förbundsstyrelsen besluter om serieformatet för Suomi-serien, U20 FMserien, U18 FM-serien, U16 FM-serien samt Damernas Liga. Tävlingsutskottet besluter
om övriga seriers format, eventuella zonindelningar och spelsätt.
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1. Finska mästerskapet
Finska mästerskapet i ishockey kan bara vinnas av en av Finlands Ishockeyförbund rf:s
medlemsföreningar genom att föreningens lag i fråga vinner årets serie som får FMstatus enligt Finlands Ishockeyförbunds bestämmelser. Serien spelas på det sätt
förbundet bestämmer.
2. FM-medaljer
Medalj i Finska Mästerskapet kan en spelare erhålla på följande villkor:
Spelare som har spelat minst 1 / 3 av hela säsongens seriematcher (inkl. grundserien,
kval osv) eller i slutspelen har spelat åtminstone en match erhåller medalj, såvida hen är
registrerad spelare i den aktuella föreningen och i laget när de vinner mästerskapet.
En spelare räknas ha spelat varje match, där han ingår i lagsammansättningen som
antecknats i matchprotokollet. Om en spelare inte har spelat i något annat lag under
säsongen har spelaren rätt till medalj även om antalet matcher inte uppfylls.
Medalj i Finska Mästerskapet kan funktionär erhålla på följande villkor:
● Laget har anmält funktionären som lagfunktionär i början av säsongen.
● Funktionären utför sitt uppdrag när laget vinner mästerskapet.
● Funktionären måste ha Ishockeyförbundets ikraftvarande funktionärs- eller
spelpass.
Funktionärsmedaljer utdelas max 10st per lag.
Föreningen som vunnit Finska Mästerskapet erhåller en minnesmedalj.
3. Medaljer i andra serier
I andra serier där förbundet besluter att dela ut medaljer, levereras ett på förhand
bestämt antal medaljer. Eventuella tilläggsmedaljer levereras på samma grunder som i
FM-serierna.

7.3. Nationella serier
I dessa regler refereras till nationella serier. Nationella serier är alla av förbundet
arrangerade serier från serier för vuxna till U9 juniorers serier (inte hobbyserier, som har
egna regler).

7.4.

Deltagande och avstående
1. Anmälning
Anmälningstiden till nationella serier är definierad i tabellen för nationella serier. Samma
tidsgränser används också för betalning av deltagaravgift. Deltagaravgiften i olika serier
(exklusive hobbyserier för vuxna) bestäms av förbundsstyrelsen.
2. Förutsättningarna för anmälning och deltagande i serien
Om föreningen har obetalda domar- eller funktionärsavgifter för senaste/tidigare
säsonger eller innevarande säsong, obestridliga spelar- eller tränararvoden som förfallit
till betalning eller tränararvoden eller ersättningar för kostnader eller avgifter enligt
lagen om idrottares olycksfalls- och pensionsskydd eller motsvarande
arbetsgivaravgifter, som ger spelaren en förmån genast eller senare, obetalda spelar
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olycksfallsförsäkringar eller om man har skulder till ligan/förbundet/distriktet eller
ishockeyförbundets medlemsföreningar som förfallit till betalning, kan man inte anmäla
sig till eller delta i serien.
Om föreningen inte sköter ovan nämnda åligganden, har seriearrangören rätt att
utesluta laget ur serieverksamheten vid behov även mitt under säsongen och fylla ut den
tomma serieplatsen.
Om förbundsstyrelsen separat så besluter kan deltagande i vissa serier förutsätta
uppfyllande av separata licensvillkor. I sådana serier övervakas uppfyllandet av
licensvillkoren av en separat utnämnd licenskommitté. Licenskommittén besluter om
huruvida en medlemsförening uppfyller licensvillkoren och innehar därmed också
beslutanderätten att frånta föreningen serieplats i en sådan serie. Man har rätt att
besvära sig angående licenskommitténs beslut hos Idrottens rättsskyddsnämnd enligt
deras regler.
Om föreningens serieplats på lägre serienivå beviljas någon annan förening endera
följande säsong eller innevarande säsong, p.g.a. eventuell konkurs, ska den nya
föreningen betala obetalda avgifter från föregående och innevarande säsong för
föreningen som gått i konkurs, dvs de avgifter som nämns i denna regelpunkt inom
ramen för anmälningstiden, innan serieplatsen bekräftas.
3. Annullering av anmälning
Straffavgiften för att ge upp i serien definieras i tabellen för nationella serier.
Straffavgiften för uppgivande utdöms oberoende av om föreningen betalt
deltagaravgiften eller inte, anmälan gjord enligt förbundets direktiv avgör.
Seriearrangören innehåller deltagaravgiften i den aktuella serien. Efter att föreningen
meddelat om att de ger upp har seriearrangören rätt att ge serieplatsen till en annan
förening. Om uppgivandet sker efter 15.8. är föreningen som gett upp skyldig att ersätta
motståndaren för eventuella ekonomiska förluster de åstadkommit.

4. Inställning av match och att avstå från serie
I nationella serier får ett lag inte avstå från en enda match.
Laget som avstår en match utesluts ur serien och förpliktas att ersätta motståndaren för
de eventuella ekonomiska förluster man gett upphov till.
Om en förening efter nationella kvalserien avstår från en serie eller inte tar emot
erhållen serieplats i kvalspelen i en viss grupp, definieras det också som avstående.
Lag som i herrarnas serier avstått mitt i serien eller fallit ur serien kan inte godkännas för
den aktuella serienivån följande säsong. Om det är fråga om kvalmatch mellan nivåer
under säsongen, kan inte laget som avstått delta under samma säsong på någondera
serienivån som man efter kvalmatcherna har möjlighet att hamna på. Om det är fråga
om kvalserie på våren där man spelar om nästa säsongs serieplatser, kan inte laget som
avstått delta nästa säsong på någondera serienivån som man efter kvalserien har
möjlighet att sluta på.
Matcherna som laget som avstått från serien spelat eller uteslutet lags spelade matcher
ogiltigförklaras, och föreningen kan hamna att börja om spelandet på lägsta serienivå.
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Tävlingsutskottet kan i enskilda fall på separat anhållan tillåta fortsatt verksamhet och
villkor för detta i barn- och ungdomsserier.
När förening försätts i konkurs eller motsvarande situation av likvidation avgör
förbundsstyrelsen serienivåerna för lagen i föreningen eller den som fortsätter
verksamheten.
5. Byte av serieplats
Vid grundseriens eller kvalseriens slut för höstsäsongen kan föreningen ansöka om byte
av serieplats till lägre serie eller olika åldersgrupper i U22-, U19- och U17-serierna.
Ansökan om byte skall göras före 30.11. Angående serieplatser för U15 och yngre
presenterar distriktens tävlingsutskott eller förbundets serieansvarige en s.k.
nivågranskning.
Byte av serieplats ger inte föreningen böter för avståendet. Till den nya serien ska man
anmäla sig på det sätt förbundet bestämt.

7.5.

Seriernas viktighetsordning
Om förbundets landslag eller matcher som förbundet anordnar behöver istider ska de
prioriteras före föreningarnas (också andras) andra evenemang som sker samtidigt
förutom seriematcher. Alla kval, grundserier och slutspel är i jämförbar ställning
gällande viktighetsordning med den egentliga serien. Matchernas starttider bestäms
enligt föreningarnas istider, men alla seriematcher ska prioriteras framför
träningsevenemang. Oberoende av kategorierna nämnda här nedan ska föreningen vid
val av starttider prioritera de matcher, där motståndaren har det längsta avståndet och
ta i beaktande motståndarens restid. Inom kategorierna är serierna jämställda.
Serierna i viktighetsordning för istider inom föreningen är följande:
1. kategorin: Landskamper och ligamatcher
2. kategorin: Mestis, U20 FM-serien
3. kategorin: Damernas liga, Suomi-serien, U20 Mestis, U18 FM-serie
4. kategorin: Damernas Mestis, division II, U16 FM-serie, U18 Mestis, U16 Mestis
5. kategorin: Damernas Suomi-Serie, U22-, U19- och U17 serier
6. kategorin: U15- serier och serier för yngre
7. kategorin: övriga serier

7.6.

Poäng och ordningsföljd i serien
1. Poäng för matcherna (ingen förlängning)
Segrande lag i serien får två poäng och förloraren noll poäng. Vid oavgjord match får
vardera lagen en poäng.
2. Poäng för matcher (i serier som bestämts att spelas med förlängning för att få fram
en vinnare)
Det lag som vinner under ordinarie matchtid får tre poäng och förloraren noll poäng. Vid
oavgjort resultat efter ordinarie speltid i serier som spelas med förlängning, får vardera
lag en poäng vid oavgjort resultat, det lag som gjort mål under förlängningen erhåller
ytterligare en poäng. Om någondera lag byter ut målvakten mot en utespelare under
förlängningen förlorar detta lag sin poäng, om motståndaren gör mål i tomt mål. Om
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inget avgörande mål görs under förlängningen, utförs straffslag för att fastställa
vinnaren. Straffslagstävlingens vinnare får ytterligare en poäng.
3. Ordningsföljd i serietabellen (andra än kvalserier, där man spelar om nästa säsongs
serieplatser)
Vid lika poängställning avgör hela seriens målskillnad (skillnaden mellan gjorda och
insläppta mål) ordningsföljden i serietabellen.
Om målskillnaden är lika, avgörs ordningsföljden av antalet gjorda mål. Om antalet
gjorda mål är lika, avgörs ordningsföljden av resultatet av lagens inbördes spelade
matcher i serien (poäng, målskillnad, gjorda mål etc).
Om resultatet fortfarande är lika, placeras det lag främst som har erhållit minst
straffminuter i serien.
4. Avgörande om inbördes överlägsenhet vid spel om serieplats
Om alla lags serieplatser för nästa säsong fördelas enligt resultaten efter säsongens
avslutning (säsongens sista matcher spelade, inga fortsättningskval eller andra matcher
kvar för någon att spela) och två eller flera lag har lika poängställning så att ett eller flera
lag kan stiga till högre serienivå nästa säsong, avgörs vilket lag som är bäst av de
kvarvarande lagen med de matcher lagen spelat inbördes i den aktuella serien som
grund. Placeringen främst i inbördes matcher bestäms i första hand av antalet poäng i
matcherna. Om poängställningen är lika, avgör målskillnaden i inbördes matcher, om
poängställningen där också är lika avgör antalet gjorda mål. Om alla resultat i jämförelse
av inbördes matcher är lika, avgörs serieplaceringen med returmatch. Returmatchens
hemmaförmån definieras med hela seriens resultat som grund.

7.7.

Resultatinformation
I nationella serier och av förbundet speciellt bestämda matcher ska den arrangerande
föreningen anmäla begärda uppgifter till resultatinformationen enligt seriearrangörens
direktiv.

7.8.

Mediarättigheter, filmning och lagring
1. Alla mediarättigheter för alla serier förbundet arrangerar tillhör i sin helhet
förbundet. Förbundet gör alla avtal om mediarättigheter för alla serier som de
arrangerar. Föreningen behöver alltid tillstånd av förbundet för att sända rörliga
bilder från sina hemmamatcher. Tillstånd beviljas högst för en säsong i sänder.
2. Alla matcher i Suomi-serien, Damernas Liga, U20 FM-serien, U18- och U16 FMserienivåer samt U20-, U18- och U16 Mestis ska filmas.
3. Lagen i U20 FM-serien, U18- och U16 FM-serien samt Damernas Liga är skyldiga att
lagra de seriematcher de spelat in på det sätt förbundet anvisat före utgången av
dygnet efter matchen.

7.9.

Matchernas ekonomi
Ekonomin i alla matcher är 100% - 0 %. Arrangörsföreningen får alla inkomster och står
för alla kostnader som uppkommer för arrangemang och spel. Gästande laget betalar
sina egna utgifter

7.10. Läkare och första hjälp
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I Mestis och U20 FM-seriens (och deras kvalmatcher) matcher är läkares närvaro
obligatorisk.
I andra serier är närvaron av läkare eller person med utbildning i första hjälp
obligatorisk. Hemmalaget är skyldigt att ersätta omedelbara kostnader för avsaknad av
läkares/första hjälp-kunnig person mot verifikat, till den del som de inte täcks av
spelarens försäkring. Straffavgifterna för avsaknad av sådan person är bestämda i
tabellen för straffavgifter som förbundsstyrelsen bekräftat.
En spelare som spelar match kan inte samtidigt fungera som första hjälp-kunnig person
som avses i denna regelpunkt.

7.11. Uppskjutande av match
Seriearrangören kan när som helst skjuta upp vilken som helst match av tvingande skäl
utan samtycke av lagen. Matchdagar som arrangör av nationella serier bestämt ändras
inte utan tillstånd av seriearrangören.
Seriearrangören kan på ansökan ge tillstånd att skjuta upp en match på grund av
speciella orsaker. Uppskjutandet av match kan ske endast med båda föreningarna
samtycke (lagledaren i laget som spelar i den aktuella serien). Ansökan om uppskjutande
av match ska göras skriftligt.
Seriearrangören besluter om uppskjutande av matcher i nationella serier.
Matcharrangören ska omedelbart meddela det gästande laget, domare och funktionärer
skriftligt/elektroniskt om uppskjutna matcher som seriearrangören godkänt. Såvida man
inte kan ta kontakt personligen, skall den anmälningspliktiga parten försäkra sig om att
meddelandet har kommit fram.
1. Landslags- och kartläggningsevenemang
Föreningen har rätt att ansöka om uppskjutande av seriematch, om tre (3) eller fler av
lagets spelare har valts till landslags- eller kartläggningstillfälle.

7.12. Sätt att avgöra slutspel och kvalmatcher
Förlängning och vinstmåltävling (IIHF Winning Shot Competition) i slutspel och
kvalmatcher
Före första förlängningen hålls periodpaus i enlighet med serienivån och banan
återställs. Före förlängningens start byter man banhalvor.
I matcher som spelas utomhus byter lagen banhalvor i mitten av förlängningsperioden
utan periodpaus, i matcher i ishall byter man inte banhalvor i mitten av
förlängningsperioden.
1. Mestis och Suomi-serien
Om slutspel i Mestis och Suomi-serien är oavgjort efter officiell speltid, ska matchen
spelas tills matchen avgörs, på så sätt att spelet fortsätter i 20min långa
förlängningsperioder.
I Mestis är periodpausen före förlängningsperiodernas start och mellan
förlängningsperioderna 15 minuter. I Mestis och Suomi-serien spelas
förlängningsperioderna med 5 mot 5 (straff i kraft) tills någondera laget gör mål.
Målgörande lag vinner matchen.
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I Mestis och Suomi-seriens kvalmatcher (om man spelar med matchpar och inte serie)
spelar man också på det här nämnda sättet.
2. U20 FM-serien
I U20 FM-seriens wild card-omgång, kvartsfinal- och semifinalmatcher samt
bronsmatchen spelas bara en förlängningsperiod, vars längd är samma som en normal
period under egentlig speltid. Förlängningsperioden spelas enligt principen 5 mot 5 och
avslut vid mål.
Om inga mål görs i förlängningen/perioderna avgörs matchens vinnare genom
vinstmåltävling (IIHF Game Winning Shot Competition) enligt Internationella
Ishockeyförbundets regler.
I U20 FM-seriens slutspel spelas matcherna tills resultat nåtts på så sätt att spelet
fortsätter i 20min långa fortsättningsperioder. Slutspelsmatchernas
fortsättningsperioden spelas som 5 mot 5 (straff i kraft) tills någondera laget gör mål.
Slutspelsmatcherna spelas alltid andra dagar än när hemma föreningens FM-Ligalag har
hemmamatch.
3. Övriga serier
I övriga serier spelas bara en fortsättningsperiod, vars längd är den samma som en
normal period under egentlig speltid. Fortsättningsperioden spelas enligt principen 5
mot 5 och avslut vid mål.
Om inga mål görs i fortsättningsperioden/perioderna avgörs vinnaren genom
vinstmåltävling i matchen (IIHF Game Winning Shot Competition) enligt Internationella
Ishockeyförbundets regler.

7.13. Förlängningar
Spelas enligt internationella regelboken:
● Före förlängning hålls en paus på max 3 minuter
● I alla serier spelar man 3 mot 3.
● Lagen byter inte banhalva i förlängningen (samma som i 3. perioden)

7.14. Vinstmåltävling (IIHF Game Winning Shot Competition)
Om slutspelet eller kvalmatchen slutar oavgjort även efter fortsättningsperioden med
avslut vid mål, genomförs vinstmåltävling för att fastställa vinnaren. I slutspelen och
kvalmatcherna i Mestis och Suomi-serien och U20 FM-seriens avgörande slutmatcher
ordnas inte vinstmåltävling.
I vinstmåltävlingen följer man internationella (regelbokens) regler med följande
undantag:
● I vinstmåltävlingen skjuter fem par. Om inget resultat uppnås fortsätter man med
ett par i sänder så att den som börjar skjuta byter ordning i det sjätte paret.
● Alla skott skjuts mot samma planhalva. Domaren besluter genast efter
förlängningens/periodens slut mot vilken planhalva skotten i vinstmåltävlingen riktas
och meddelar om det till protokollföraren.
● Isen körs inte.
● Det gästande laget börjar vinstmåltävlingen (ingen lottning).

7.15.

Sätt att avgöra slutspel eller kvalmatcher enligt principen Bäst av två
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3.

Om seriebestämmelserna innehåller beslut om att slutspel eller kvalmatcher ska spelas
enligt principen Bäst av två, utses vinnaren enligt följande:
1.
Poäng (matchen spelas utan förlängning eller vinstmåltävling som 2 poängs
matcher)
2.
Förlängningsperiod och vinstmåltävling efter den andra delmatchen.
Om förlängningsperiod spelas i andra matchen, spelas den som 5 mot 5. I
slutet av andra delmatchen avslutas pågående 2 och 5 min:s straff före
förlängningsperiod. Om spelaren har strafftid kvar av uppförandestraff, ska
det avtjänas innan man kan spela i förlängningsperioden. Om spelaren har
fått spelstraff eller matchstraff, kan inte spelaren delta i
förlängningsperioden och inte i vinstmåltävlingen. Förlängningsperioden
spelas i sin helhet (inte enligt principen avslut vid mål). Om ställningen
fortfarande efter förlängningsperioden är oavgjord, avgörs vinnaren genom
vinstmåltävling.
Hemmaförmån
Den med bästa placering i serien får välja om matcherna inleds hemma eller
borta.

7.16. Specialregler i U11-U12 serierna
1. Tackling U12- och yngre juniorer
Straffpåföljder utdöms enligt följande:
Mindre straff (1 min), eller om motståndaren skadas större straff och spelstraff eller
matchstraff enligt domarens bedömning, utdöms för tackling av motståndare,
● när skaderisken är uppenbar.
● när man tacklar med fart mot sargen genom att närma sig inifrån banan.
● när man tacklar från ett håll som är klart avvikande från motståndarens rörelsebana
genom att närma sig bakifrån, från sidan eller framifrån.
Straff döms inte,
● vid skridskoåkning längs med sargen, när spelaren som tacklas är fast i sargen och
man tacklar en spelare med rörelsebana i samma riktning
● när spelare i försvar och anfall rör sig i samma riktning, även om bröstsidorna är mot
varann och försvarande spelare tacklar motståndaren som anfaller s.a.s i 1 mot 1situation genom s.k. höft- eller axeltackling
Regelbrott antecknas i protokollet enligt numreringen för “tackling mot reglerna”. Om
den tacklade spelaren skadas, utdöms 5 min och spelstraff eller matchstraff enligt
domarens bedömning.
I U12 och yngre juniorer medför tackling i ryggen eller mot huvudet automatiskt 5 min
och spelstraff och om motståndaren skadas utdöms direkt matchstraff.
2. Interferens med klubba mot kroppen är förbjudet
Motståndare får inte trakasseras med klubba ovanför midjehöjd. Brott mot regeln
antecknas med numrering för “slashing”. Om motståndaren skadas utdöms minst 5 min
och matchstraff.
3. Tvång att använda spelare rättvist
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Alla i protokollet antecknade spelare ska användas jämbördigt i matchen (= spelarna har
i slutet av matchen varit lika många gånger på isen med avvikelse för något byte.
Specialsituationer kan inverka på antalet byten.)
Man kan använda spelarna t ex enligt följande:
● 10 spelare -> två femmor
● 11 – 12 spelare -> två sexor eller två kedjor och tre försvarspar eller två
centerforwards, två försvarspar och tre sidoforwards-par
● 13 spelare -> tre anfallskedjor och två försvarspar
● 14 spelare -> tre anfallskedjor och fem försvarsspelare
● 15 spelare -> tre femmor
Om det finns mindre än 10 utespelare i laguppsättningen ska spelturerna roteras så
rättvist som möjligt.
Laget ska byta spelare enligt ovan nämnda rotationssystem alltid, när byte sker. I
underbemannat läge p.g.a straff ska varje spelare i tur och ordning vara borta från
planet.
4. Matchens varaktighet
Seriearrangören bestämmer matchens totala längd.
4.1. Direktiv ifall matchtiden går ut före matchturens slut eller om målskillnaden i
spelet blir 15 mål
Om det blir tid över efter den egentliga matchtiden, spelas matchen/omgången på
isen till slut. Målet är att spelaren får största möjliga nytta av matchturen. Protokoll
förs fortsättningsvis, men mål som görs efter egentliga speltidens slut antecknas inte i
protokollet. Till andra delar ifylls protokollet på normalt sätt och t.ex. eventuella straff
protokollförs. Om det i något skede av matchen uppstår en målskillnad på 15 mål,
antecknas inte mål gjorda efter det 15:e målet. Matchen spelas annars normalt till slut.
5. Byte efter icing
Det lag som gjort icing får byta utespelare i spelstoppet som följer efter icing.
6. Mindre straff
Mindre straffets varaktighet är en (1) minut. Efter straffet återvänder den straffade
spelaren till spelarbåset såvida det inte är hans tur att spela.
7. Stora straff (5+SS eller MS)
Spelare som fått stort straff (5+ spelstraff eller matchstraff) avvisas för resten av
matchtiden. Laget spelar 5 minuter underbemannat, men ingen placeras i
utvisningsbåset som ersättare att avtjäna straffet. När 5 min. straffet är slut, sätter den
straffade spelarens lag in följande spelare som är i tur att spela.
8. Uppförandestraff
Efter att uppförandestraffet är slut tar spelaren sin egen plats i ordningsföljden att spela.
9. Ersättare i utvisningsbåset
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Ersättare placeras inte i utvisningsbåset i något som helst fall (bl.a. 1+10, 5+ spelstraff,
matchstraff, målvakts- eller lagstraff) utan efter strafftidens slut skickar den straffade
spelarens lag ut följande spelare som är i tur att spela.
10. Icing
Icing gjord i underbemannat läge blåses av och starten sker på det lags försvarsområde
som gjort icingen. Byte av spelare är tillåtet under spelstopp.

7.17.

Specialregler i U13-U14 serierna
1. Ersättare i utvisningsbåset
Ersättare placeras inte i utvisningsbåset i något som helst fall (bl.a. 2+10, 5+spelstraff,
matchstraff, målvakts eller lagstraff) utan efter strafftidens slut skickar den straffade
spelarens lag ut följande spelare i ordningsföljd att spela.
2. Stora straff (5+ SS eller MS)
Spelare som fått större straff (5+ spelstraff eller matchstraff) avvisas från matchen för
resten av matchtiden. Laget spelar 5 minuter underbemannat, men ingen placeras i
utvisningsbåset som ersättare för att avtjäna straffet. När 5 min. straffet är slut, sätter
den straffade spelarens lag in följande spelare som är i tur att spela.
3. Gradvis tillåtande av tacklingar
Spelaren måste först spela pucken i ett tacklingsläge från motkommande riktning (face
to face – ”vastapallo” – ”död viknel”). I dessa situationer skall spelaren alltid först (med
sin klubba) försöka vinna pucken före kontakt. Klubban skall vara riktad mot pucken och
händerna, armbågarna och axlarna skall vara nere.

7.18. Specialregler i Mestis och U20 FM-serien
1. Teknisk time out
I Mestis hålls under egentlig speltid i varje period en max 50sek. lång teknisk time out.
2. Ishockeymålet
Användning av böjliga pluggar för fastsättning av målburar är obligatorisk i Mestis och
U20 FM-serien.
3. Begränsningar vid utdömande av matchstraff
I Mestis och U20 FM-Ligans matcher dömer domarna på isen alla de situationer enbart
till 5+ spelstraff, som enligt reglerna är möjliga att döma till 5+ spelstraff eller
matchstraff. Matchstraff utdöms aldrig även om det enligt regelboken är det enda
möjliga straffet dvs för spark, skallning, att spelare rör vid åskådare eller gör någon som
helst etnisk kränkning med händerna eller verbalt. För dessa aktuella överträdelser
utdöms 5 + spelstraff. För kränkning av domares integritet utdöms spelstraff.

7.19. Antal domare och funktionärer i olika serier
1. Antal domare
Antalet domare i nationella serier är definierade i en separat tabell under punkten
“Bestämmelser för serier”.
I skolnings- eller experimentellt syfte kan man använda ett system med tre eller fyra
domare enligt Domarutskottets direktiv även i serier med två domare.
2. Officiella funktionärer
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Följande funktionärer med domarkort är obligatoriska i serierna:
Mestis

Person att föra protokoll elektroniskt, person att sköta
resultattavlan/tidtagare, övervakare av utvisningsbåset

U20-FM serie

Person att föra protokoll elektroniskt samt minst en (1)
funktionär för andra uppgifter (minst 2 funktionärer med
domarkort)

Suomi-Serien

Person att föra protokoll elektroniskt

I andra serier fungerar föreningens funktionärer i alla funktionärsuppgifter, om inte
seriearrangören bestämt annorlunda.

7.20.

Specialregler inom hobby-hockey
1. Allmänt
I hobby- och seniorserierna spelar man enligt IIHF:s ikraftvarande spelregler samt FIF:s
ikraftvarande tävlingsregler. Reglerna nedan är dessutom i kraft i alla hobby- och
seniorlags matcher underställda FIF. Varje spelare ska ha ikraftvarande FIF-spelpass för
att kunna delta i serieverksamhet som FIF ordnar.
2. Utrustning
Hjälm och ansiktsskydd
Endast hjälmar avsedda för ishockeyspel är tillåtna. Alla hjälmar ska fästas korrekt.
Hjälmen bör vara CE-godkänd. Spelare i vuxenserier (även hobby- och seniorserier)
måste oberoende av ålder alltid använda minst visir. Förbundet rekommenderar att alla
använder heltäckande ansiktsskydd.
Halsskydd
Halsskydd är obligatoriska.
Målvakts utrustning
I hobby- och seniorserierna får all utrustning avsedd för målvakter användas, som
uppfyller fordringarna i regelboken 2002–2006.
3. Slagskott
Slagskott är förbjudna. Gränsen för slagskott är att skjuta pucken från isen med höjd
klubba. För slagskott utdöms mindre straff. Om spelaren gör en skenmanöver och ser ut
att skjuta ett slagskott, avbryts spelet och nedsläppet flyttas till startpunkten i det lagets
försvarsområde som gjorde överträdelsen.
4. Tacklingar, tackling mot sargen, tackling i ryggen, tacklingar mot huvudet, spearing
och butt-ending
Tacklingar är förbjudna. Kilning är tillåtet, den avgörande faktorn är skridskoåkning i
samma riktning. För tackling mot sarg, tackling i ryggen och mot huvudet utdöms enligt
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domarens bedömning som minimi ett större straff (5 min.) och spelstraff (20 min.) eller
matchstraff (25 min). Om motståndaren skadas, utdöms matchstraff (25 min).
För spearing och försök till butt-ending utdöms enligt domarens bedömning som minimi
större straff (5 min) och spelstraff (20 min) eller matchstraff (25 min). Om motståndaren
träffas av spearing eller butt-ending, utdöms matchstraff (25 min).
5. Straffens mängd
Om spelaren får ett tredje mindre straff i en match, ska han avvisas från den aktuella
matchen. Om en spelare får ett tredje mindre straff sitter någon annan utespelare i laget
av detta. Spelaren får delta som normalt i nästa match, ifall denne inte beordras eller
beordrats spelstraff hänvisat till en annan regel. Straff som utdömts med stöd av regeln
“Fördröjning av spel - pucken ut i läktaren” räknas inte med i denna mängd, inte heller
en situation då regelbrott leder till straffslag.
6. Mindre straff
Mindre straffets storlek är 2 min (effektiv speltid) eller 3 min (direkt tid).
7. Uppförandestraff (10 min.)
Om en spelare i en match får uppförandestraff (10 min.) får spelaren välja om hen
avlägsnar sig eller blir kvar för att sitta av straffet i utvisningsbåset. Om spelaren väljer
att avlägsna sig kan hen inte mera återvända till ifrågavarande match och måste
avlägsna sig till omklädningsrummet.
Följden av uppförandestraff (10 min) är automatiskt spelförbud i nästa seriematch.
8. Större straff, spel- och matchstraff
Större straffet är 5 min (effektiv speltid) eller 8 min (direkt tid). Spelaren som fått större
straff (5 / 8 min) erhåller automatiskt spelstraff (20 min). Spelare som erhållit spelstraff
(20 min) eller matchstraff (25 min) avvisas från matchen. Matchstraff åstadkommer
också underbemanning i 5 minuter. I fall av matchstraff eller spelstraff placeras ingen
ersättare i utvisningsbåset för att sitta av straffet. När straffet på 5 min är slut, skickar
den straffade spelarens lag ut ersättande spelare på banan. Om spelaren tilldöms
spelstraff har hen automatiskt spelförbud i nästa seriematch. Disciplinansvarig kan också
utdöma ett längre spelförbud för situationen. Spelare som erhållit matchstraff har
automatiskt spelförbud, tills disciplinansvariga har gjort beslut i saken och bestämt
längden på spelförbudet.
9. Samtidiga straff
Alla samtidiga lika stora straff kompenseras, dvs man försöker spela med så många
spelare på banan som möjligt.
10. Målvaktens straffar eller skador
Om laget endast har en målvakt och hen erhåller spelstraff i matchen, får målvakten
som erhållit straffet spela matchen till slut. Om den enda målvakten får matchstraff,
avvisas målvakten från matchen och laget får lägga klä en utespelare i
målvaktsutrustning istället. Om den enda målvakten skadas, får man istället klä en
utespelare i målvaktsutrustning. Spelet avbryts inte under tiden målvakten klär på sig.
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11. Icing
Båda lagen får fritt byta spelare efter icing.

8.

MATCHER
Före match:

8.1.

Matcher
Matcherna är endera förbundets officiella seriematcher eller träningsmatcher.
Matchernas inbördes prioritering vid eventuella samtidigheter är att spelarna i första
hand ska spela landskamper, i andra hand ligamatcher, i tredje hand förbundets matcher
och i fjärde hand av föreningen arrangerade matcher.

8.2.

Träningsmatcher och turneringar
En turnering är ett evenemang med träningsmatcher, som fler än tre olika föreningars
lag deltar i och som spelas på samma eller intill liggande plan. Typiskt för en turnering är
kortare speltider än normalt och att man i turneringar ofta spelar en separat finalmatch.
S.k. speldrabbningar, där 2–3 olika föreningars lag möts i samma hall och spelar
träningsmatcher sinsemellan är inte turneringar.

8.3.

Tillstånd
1. Turneringstillstånd
Turneringstillstånd ska sökas för alla turneringar (juniorer och seniorer) av
Ishockeyförbundets lokala distrikt. Tillstånd ska sökas enligt förbundets regler. I
samband med ansökan om turneringstillstånd ska reglerna för turneringen inlämnas.
Eventuella undantag från ikraftvarande regler godkänns av tillståndsbeviljare.
Turneringstillstånd beviljas inte för den tid då serieverksamhet är antecknad i
seriekalendern för den aktuella åldersgruppen, förutom vinterledigheter på avvikande
tider (sportloven) i februari-mars, då det i enskilda fall är möjligt att få tillstånd.
Laget får inte heller delta i turnering anordnad av utomstående under seriesäsongen
utan endast under serieuppehållet (juluppehållet, före och efter serieverksamhet på
hösten och våren) eller under sportlovet i februari-mars, beroende på ort.

2. Internationella matchtillstånd
Förbundets medlemsförening som vill spela en match utomlands eller i hemlandet med
en utländsk förening underställd IIHF, ska skriftligen anhålla om matchtillstånd hos
förbundet senast 14 dygn före match. Efter det behandlas en tillståndsansökan endast
mot dubbel tillståndsavgift. Lag som kommer till Finland ska ha tillstånd av sitt eget
lands förbund innan förbundet beviljar matchtillståndet. Internationellt matchtillstånd
ska sändas till den lokala domarklubben så att man kan utnämna domare till matchen.
Utan tillstånd utses inga domare. Match med lag som inte hör till IIHF är tillåten endast
med tillstånd av IIHF och förbundet.
Tidtabell för sökande av internationellt matchtillstånd:
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a. Serier som man ska anmäla sig till senast 15.5.:
Internationellt matchtillstånd för tillfälle utomlands under serieverksamheten
1.8. - 31.12. ska sökas senast 15.5.
Tillstånd för tillfälle utomlands under tiden 1.1. - 1.4. under pågående
serieverksamhet ska sökas senast 15.11. Efter det beviljas inte inhemskt lag
internationellt matchtillstånd för resa utomlands under den tid då det i
förbundets seriekalender finns antecknat serieverksamhet för den aktuella
åldersgruppen, undantaget vinterledigheter på annan tid (sportlov) i februarimars. Internationellt matchtillstånd beviljas inte för den tid finaler/slutspel
pågår under några som helst omständigheter.
b. Serier som man ska anmäla sig till senast 15.8.:
Internationellt matchtillstånd under tiden 1.8. - 31.12 för tillfälle utomlands
då serieverksamheten pågår, ska sökas senast 15.8. (för tillfällen 1.8. - 1.9.
ska ansökan göras senast 2 veckor före tillfället).
Tillstånd för tillfälle utomlands 1.1. - 1.4. under tiden för serieverksamhet ska
sökas senast 15.11. Efter det beviljas inte inhemskt lag internationellt
matchtillstånd för resa utomlands under den tid då det i förbundets
seriekalender är antecknat serieverksamhet för den aktuella åldersgruppen,
undantaget vinterledigheter under andra tider (sportlov) i februari-mars.
Internationellt matchtillstånd beviljas inte för den tid finaler/slutspel pågår
under några som helst omständigheter.

8.4.

Regler att följa i matcher
1. Inhemska matcher
I alla matcher ska endera ligans (av ligan och dess föreningar arrangerade matcher) eller
förbundets (andra) tävlings- och spelregler (IIHF) följas.
2. Internationella matcher
I internationella matcher ska IIHF:s regler följas. I yngre än U14 ålders juniorers
internationella matcher som spelas i Finland måste den aktuella åldersgruppens
ikraftvarande tävlingsregler användas.
3. Domarnas beslut
Domarnas beslut i matcherna är slutgiltiga och kan inte ändras.

8.5.

Matchprotokoll och laguppställning
I officiella matcher och träningsmatcher ska protokoll föras.
Spelarförteckning och förteckning över lagets funktionärer som ska antecknas i
protokollet ska bekräftas före matchen av lagledare/ansvarsperson genom
underteckning och efter matchen av domarna och protokollföraren med deras
underskrifter eller på annat av förbundet bestämt sätt (elektronisk
underskrift/identifiering). Spelarförteckningen eller matchprotokollet får inte innehålla
någon sådan spelare eller funktionär som inte är på plats, redo att spela/funktionera i
matchen. Spelaren ska vara iklädd spelarutrustning och finnas på spelarbänken. Om en
spelare t.ex. skadar sig vid uppvärmning och inte kan spela den aktuella matchen, ska
spelaren avlägsnas ur spelarförteckningen och matchprotokollet.
47

Den person som bekräftar laguppställning och sammansättningen av funktionärer i
matchprotokollet/spelarförteckningen ska inneha ikraftvarande funktionärsregistrering i
FIF, och hen bekräftar, att de spelare som antecknats i protokollet/spelarförteckningen
är representationsdugliga i ifrågavarande match. Hemmalaget/föreningen bevarar
protokollet i original (om inte protokollet är elektroniskt/bekräftat genom identifiering)
och är skyldiga att på begäran sända det till seriearrangören.
I matchprotokollet ska antecknas spelare (max. 19 utespelare och 2 målvakter), lagets
funktionärer och uppgifter om samtliga händelser i matchen samt målvakternas
räddningar.
En spelare / funktionär som är i spel- eller verksamhetsförbud i förbundets system får
inte läggas till i matchuppställningen utan att spelrätten är bestyrkt av förbundet.
Granskningen bör göras under tjänstetid. Spelaren/funktionären är inte representationsduglig i ifrågavarande match.
Dessutom ska i Mestis, U20 ungdomars FM-serie och deras kvalspel föras övrig statistik
som seriearrangören föreskrivit.
En spelare anses ha spelat en sån match där han finns antecknad i protokollet.
En person som satts i spel- eller representationsförbud i förbundets elektroniska
resultattjänstsystem är oduglig att representera, oberoende ifall föreningen är av annan
åsikt angående spel- /representationsförbudet och dess lagenlighet. Oklarheten måste
redas ut på vardagen före matchen.
1. Spelare som saknas i protokollet
Namnet på representationsduglig spelare som glömts bort i protokollet kan läggas till
under matchens gång på bekräftning av domaren i andra serier utom Mestis och U20
FM-serien. Domaren ska avge rapport om tillägget till seriearrangören.
2. Utländska spelare
Laget kan innehålla obegränsat antal utländska spelare.
3. Byte av målvakt
I Mestis, Suomi-serien, Damernas Liga, U20 FM-serien samt U18- och U16-FM-serien och
deras kvalspel följer man spelreglerna.
Om lag i annan serie har endast en målvakt iklädd utrustning, tillåts en max 10 minuter
lång omklädnings-/uppvärmningstid för utespelare att klä sig i målvaktsutrustning då
den enda målvakten är förhindrad att spela. I hobbyserier tillåts inte tid för ombyte.

8.6.

Arrangerande av match
Arrangörsföreningen ansvarar för alla åtgärder i samband med matcharrangemang.
Arrangörsföreningen ska försäkra sig om att nödvändiga försäkringar för att arrangera
evenemanget är i kraft.
1. Upprätthållande av ordning
Arrangörsföreningen är ansvarig för att FIF:s ikraftvarande säkerhetsbestämmelser följs i
matchen. I annat fall kan laget förlora sin hemmaplansrätt eller bli beordrade att spela
hemmamatcher s.a.s. för stängda dörrar.
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2. Regler angående alkohol och tobaksprodukter
Användning av tobaksprodukter (bl.a. snus) och alkoholprodukter är förbjudet i
utrymmen avsedda för spelare och funktionärer. I juniorseriernas matcher eller
träningar får lagen inte göra reklam för alkoholdrycker.
Spelare under 18 år som spelar i vuxnas serier eller yngre än 18-åriga domare eller andra
funktionärer får inte bära reklam för alkohol på sina dräkter.
3. Spelklockan
Spelklockan kan användas nerifrån och uppåt i andra serier än Mestis och U20 FMserien.

8.7.

Föreningsfunktionärer
I andra än av förbundet bestämda funktionärsuppgifter som fordrar officiellt domarkort
kan föreningen använda sig av egna föreningsfunktionärer. Föreningen ansvarar för
utbildning av föreningsfunktionärer. Förbundet ansvarar för utbildning av
ansvarspersoner för funktionärer. Förbundet kan förpliktiga föreningen att använda
officiella funktionärer, om man märker klara brister eller osportsligt uppförande i
föreningsfunktionärernas arbete.

8.8.

Gästande lags skyldigheter
Gästande lag skall i tillräckligt god tid meddela sin laguppställning. Vid oklara
omständigheter ska gästande lag meddela arrangören tiden för sin avresa och
resesättet.

8.9.

Matchplats
Om planet som är angiven som matchplats inte är i ordning och det finns ett annat
spelduglig plan på orten, ska matchen spelas på det planet.

8.10. Matchens starttid
Ungdoms- och juniorseriernas matcher som innebär resor måste starta senast kl. 20.00
förutom fredagar och lördagar om inte lagen kommer överens om annat. Starttiden ska
alltid bestämmas så att gästande lag hinner till matchen under samma dygn och inte
behöver inleda sin resa föregående dygn. I princip ska inte gästande lag behöva inleda
sin resa före kl. 06.00.
Om matchens starttid i nationella serier inte finns utskriven i matchprogrammet ska
arrangörsföreningens lag meddela matchen starttid och spelplats till det gästande laget,
domare och funktionärer minst 7 dygn innan match.
Seriearrangören kan bestämma att matchen ska spelas avvikande från tidigare nämnda
tidsbestämmelser.
1. Mestis
Ishockeyserieföreningarnas (Jääkiekon Sarjaseurat ry) styrelse bestämmer starttider för
matcher i Mestis.
2. U20 FM-serien
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Alla finaler och kvalmatcher ska starta mellan kl. 12.00 och 20.00. Om lagen i U20 FMseriens finaler inte kan komma överens om starttid, ska finalerna börja kl. 18.30 på
vardagar (om inte representationslaget samtidigt har hemmamatch i samma ishall) och
under veckoslut samt helgdagar kl. 16.00. Om representationslaget har hemmamatch
under veckoslutet eller helgdag kl. 16.00 eller efter det i samma hall samma dag, ska
U20 FM-seriens finaler starta senast kl. 12.00. Om representationslaget har
hemmamatch under veckoslut eller helgdag med början senast kl. 15.55 i samma hall
samma dag, ska U20 ungdomars FM-seriens finaler påbörjas efter representationslagets
match.

8.11. Match som bestäms att spelas om
Match som bestäms att ska spelas om p.g.a. förhållanden spelas på samma ort som den
ursprungliga matchen. Föreningarna ska komma överens om ny matchdag inom en
vecka efter att matchen inställts.

8.12.

Speltröjor
Speltröjorna ska ha personligt spelarnummer på ryggen (minst 25 cm hög) och ärmarna
(siffrornas minimihöjd 10 cm). Nummern på ärmen ska placeras på axeln tydligt ovanför
armvecket. Spelarnumrorna kan vara en eller tvåsiffrig och ska stå i tydlig kontrast till
tröjans andra färger. Dessutom ska i Mestis, Suomi-serien, Damernas Liga, U20 FMserien samt U18- och U16 FM-serier spelarens efternamn finnas på spelartröjans rygg
(bokstävernas minimihöjd 10 cm). Hemmalaget har rätt att välja färg på speltröjor i sina
hemmamatcher. Gästande lag är skyldiga att beakta hemmalagets färg på speldräkterna
när de väljer färg på sina egna.

8.13.

Information om match till domare
Matcharrangören ska försäkra sig om att domare och funktionärer som utsetts till
matchen är medvetna om sina uppgifter (dag, plats och tid för start) senast 7 dygn före
match.

Under matchens gång:
8.14. Inhibering av match p.g.a förhållanden
Om det inte på orten finns spelduglig is på matchdagen, ska det gästande laget genast
meddelas om detta, emellertid senast fem (5) timmar för gästande lagets avfärdstid.
Om situationen är osäker, så att man inte med säkerhet kan säga om matchen kan
spelas, måste en “varning” sändas senast fem timmar före det gästande lagets
meddelade avfärdstid. Arrangörslaget ger slutligt besked två (2) timmar för gästande
lagets avresetid. Om man gör på annat sätt hamnar arrangörslaget ersätta gästande
lagets resekostnader.
På matchplatsen gör domarna det slutliga beslutet om spelande av matchen. Förbundet
svarar inte för kostnader eller skador som inställningen medför.
Föreningarna ska inom en vecka komma överens om en ny matchdag. Om inte
föreningarna kan komma överens om ny matchdag, avgör förbundet matchdagen.
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8.15.

Avbrytande av match av speltekniska orsaker och vägran att börja eller
fortsätta spela
Domarna har rätt att avbryta match av mycket vägande skäl om de märker att den inte
spelas enligt reglerna. Matchavbrott av den här anledningen leder alltid till separat
disciplinärt förfarande. Tävlingsutskottet bestämmer om matchens resultat/omspel.
I paragraferna 22 och 157 i regelboken avsedd avbruten match (vägran att påbörja spel
eller fortsätta) leder alltid till separat disciplinärt förfarande. Tävlingsutskottet
bestämmer om matchens resultat/omspel.

8.16.

Inhibering eller avbrytande av match p.g.a förhållanden/spelbart plan
Om matchen avbryts eller inhiberas p.g.a oväntade brister på matchplatsen, t.ex.
elavbrott, rök, smältande is eller otillräcklig belysning eller andra orsaker utanför rinken
och avbrottet räcker mer än en timme, ska domarna avbryta eller inhibera matchen.
Hemmalaget har möjlighet att ordna med ersättande spelplats inom en timme, där
matchen kan fortsättas samma dag och spelas till slut. Härvid fortsätter matchen på
annan spelplats även om avbrottet är längre än en timme men högst två timmar.
Matchens domare avgör om byte av spelplats.
Om ersättande spelplats inte hittas ska matchen avbrytas/inhiberas och spelas på nytt
senare. Lagen har högst en vecka på sig att komma överens och meddela tid och plats
för omspel inom den tidsgräns som seriearrangören bestämt. Om lagen inte kan komma
överens om ny matchdag, bestämmer seriearrangören tiden för omspel.
Hemmalaget svarar för alla kostnader för arrangerandet av omspel. Gästande lag står för
sina egna rese-, övernattnings- och måltidskostnader. I eventuellt omspel är endast de
spelare representationsdugliga som var antecknade i protokollet i den ursprungliga
matchen.
Tävlingsutskottet kan i enskilda fall på alla serienivåer besluta att en match inte spelas
om och besluta om matchens slutresultat eller andra påföljder i herrarnas division III-V,
Damernas Suomi-serie, i serier för U22-, U19- och U17 åldersgrupperna samt U15 och
yngre.
Om banan p.g.a. ojämnheter i isen eller ur säkerhetssynpunkt eller annars är i bristfälligt
skick kan förbundet bestämma att den inte ska användas i tävlingsverksamhet innan
bristerna åtgärdats. Åtgärdandet av sådana brister övervakas av regionens tävlings/serieutskott.

8.17.

Att avstå från match
Om ett lag inte har minst sex spelare, varav en ska vara målvakt, vid matchens början
eller under matchen döms laget till att förlora ifrågavarande match med 5-0 eller om
målskillnaden vid tidpunkten för matchens avbrytande är större till det andra lagets
fördel, blir slutresultatet detsamma som vid tiden för avbrytandet. Därtill leder fallet till
separat disciplinärt förfarande. Huruvida laget fortsätter i serien eller inte bestäms enligt
regel 7.4.
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8.18. Periodpauser
På periodpauserna är det förbjudet för spelare att värma upp på isen, endast målvakter
och de kedjor av spelare som inleder matchen kan komma/stanna kvar efter
periodpausen på isen för att börja spela, övriga spelare måste gå direkt till sina
utbytesbänkar.
Periodpausens längd är riktgivande. Periodpausen kan vara kortare om lagen och
domarna kommer överens om det (inte i Mestis). I de serier där periodpausen definieras
i dessa regler, ska också isen återställas under periodpausen. Periodpausen kan vara
längre än bestämt enbart i såna fall att isen är farlig för spelare och domare (t ex då
rinkens konstruktion behöver repareras). Vatten på isen ger inte orsak att förlänga
periodpausen. Periodpausernas maximilängder är nämnda i seriebestämmelserna.

8.19.

Musik
Under spelets gång eller när laget tagit time out får inte musik spelas. Under spelstopp
får inte musik spelas om en skadad spelare ligger på isen.

8.20.

Fördröjning av spel - firande av mål
I Mestis (inkl. finaler och kval) matcher får laget som gjort mål ha mer än ett spelarbyte
av spelare ute för att fira målet.
I Damernas Liga, U20 FM-serie samt U18 och U16 FM-seriernas finaler får laget som
gjort mål ha mer än ett spelarbyte av spelare ute för att fira målet.

8.21.

Domarnas omklädningsrum
Domarna ska reserveras separat omklädningsrum som kan låsas under matchen så att
andra inte har tillträde till ifrågavarande utrymme under matchen.

PUNKTERNA 9-12 BEKRÄFTAS AV FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE
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