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2:1 Regler för deltagande i SM-slutspel, damer och herrar
Deltagande lag: De åtta främst placerade lagen i SHE respektive HBL.

2:2 Tävlingsbestämmelser
Kvartsfinaler, semifinaler, finalen spelas i bäst av fem matcher.
Slutresultatet räknas efter eventuell förlängning eller förlängningar, samt Shoot-out

2:3 Val av motståndare
Kvartsfinaler:
Avgörs i bäst av 5 matcher. Valet sker enligt följande:
E1 kan välja E7 eller E8
E2 kan välja kvarvarande E6-E8
E3 kan välja kvarvarande E5-E8
E4 kvarvarande E5-E8
Laget med högst placering i serien börjar hemma (H-B-H-B-H)

Semifinaler:
Det högst kvarvarande laget (enligt placering i serien) väljer bland de två lägst rankade kvarvarande lagen
inför semifinalerna.
Laget med högst placering i serien börjar hemma (H-B-H-B-H)

Final:
Mellan segrarna i semifinalerna.
Det lag som nådde högsta placeringen i serien inleder som hemmalag (H-B-H-B-H).
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2:4 Ekonomiska bestämmelser
SM slutspel damer och herrar:

Eventuell femte kvartsfinal, semifinal eller final.
Tillresande laget erhåller resekostnad.

Definition resekostnader:

Tillresande laget erhåller resekostnad. Hemmalaget står för alla kostnader vid arrangemanget och behåller
eventuella intäkter. SHF:s schablon vad det gäller resekostnader är 200:-/mil oavsett färdsätt.
Avstånd enligt Google Maps, kortaste resväg gäller.

Övriga kvalmatcher:
Kvalificeringsmatcher i bäst av tre eller fem matcher:

Tillresande laget erhåller resekostnad vid en tredje eller femte match.

Beräkning av reskostnader:

Kostnaden beräknas för resa t o r hemort - spelort. Google Maps ska användas vid uträkningen.
Resekostnaden efter SHF:s fastställda schablon
Vid resa till och från Gotland redovisas flygkostnad, godkänd av SHF, för högst 14 spelare och 4 ledare.

2:5 Uttagning domare, tidtagare/sekreterare
Serie / Matcher
Handbollsligan, SHE
SM-slutspel
Kval till
Handbollsligan och SHE
Allsvenskan herr
Div.1 Herr
Allsvenskan dam
Div.1 Dam
Kval till div 1 H
Kval till div.1 D
Kval till div.2 H

Domare
SHF:s DK

SHF:s DK
SHF:s DK
Regional tillsättare

Tidtagare / Sekreterare
Beställs hos respektive
Regionansvarig tillsättare
Beställs hos respektive
Regionansvarig tillsättare
Beställs hos respektive SDF
Beställs hos respektive SDF
Beställs hos respektive SDF

SHF:s DK
Regional tillsättare

Beställs hos respektive SDF
Beställs hos respektive SDF

SHF:s DK

Delegater
SH F:s DK
SH F:s DK
SH F:s DK

2:6 Reglemente i samband med omspel
Vid omspelsmatcher i matcher som administreras av SHF erhåller berörda föreningar information i samband
med att ny matchdag fastställts. Vid matcher som administreras av ett SDF görs en ekonomisk
sammanställning som sedan skickas till SHF. På utgiftssidan ska resekostnaderna för gästande lag och
arrangemangskostnaderna (kostnaderna ska verifieras) för hemmalaget tas upp.
Eventuellt överskott från matchen tillfaller SHF (vid match i serie som SHF administrerar, annars SDF:en)
och eventuellt underskott betalas av SHF.

2:7 Walkover / Urdragning av lag

Förening som lämnar WO ska uteslutas från fortsatt deltagande.
Föreningen ska till administrerande förbund betala ett belopp som motsvarar de kostnader föreningen skulle
ha haft för att genomföra matchen(-na) samt av SHF för tävlingen fastställd administrationsavgift.
Om lag drar sig ur poolspelsserie efter fastställande så skrivs aktuellt lags matcher till 0-10 i poolspelet.
Föreningen ska också ersätta motståndaren för de förluster den haft.
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Urdragning av lag
Före fastställd serielottning:
* Anmälningsavgiften förverkad.
WO-avgift
Till Adm.förbund:
* Serieanmälningsavgift (1 st)
* Resekostnader (antal mil x 200:-)

Efter fastställd serielottning:
* Anmälningsavgiften förverkad samt till adm.
Förbund en ny avgift motsvarande
anmälningsavgiften.
Till Förening:
* Ev domarersättningar (verifierade)
* Hallhyra/Annons/Affischer (verifierade)

2:8 Tabeller / Resultat

Tabeller och resultat ska inte visas från U11 och yngre (se Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom, TBBU).

2:9 Modifierad Europacup-modell

Matcherna spelas hemma och borta (2 matcher) och det sämst placerade laget börjar hemma.
Byte kan ske om hall saknas! Matcherna får sluta oavgjort.
Avgörandet sker genom:
1) Poäng
2) Målskillnad
3) Vid lika målskillnad och poäng avgörs matchen, (oavsett gjorda mål) genom förlängning efter den andra
matchen enl. regel 2:2 (2x5 min, 2x5 min och därefter Shoot-out)

2:10 Matchstart och uppvärmningstid

I elitserierna, allsvenska serierna, div.1 och div.2 ska lagen beredas möjlighet till 40 minuters uppvärmning på
spelplanen alternativt annan inomhusyta utan att detta påverkar fastställda starttider.
Samma möjligheter till matchförberedelser ska finnas för båda lagen.

2:11 Handledning för serieadministration

Specificerad kravlista och handledning finns i Bilaga 2.

2:12 Protester och protestavgift

Förfarande för inlämnande av protest framgår i SHF:s Tävlingsbestämmelser, Kapitel 7. Protest ska
åtföljas av fastställd protestavgift som i förbunds och regionsserierna är 1000 kronor. SDF kan besluta om
avvikelser från detta i distriktsserierna

2:13 Matchkvot / Målskillnadskvot

Matchkvot räknas ut enligt följande: Antal poäng divideras med antalet spelade matcher
Målskillnadskvot räknas ut enligt följande: Målskillnaden divideras med antalet spelade matcher.
Förtydligande vid matcher ”Bäst av 2” respektive ”Bäst av 3” alternativt ”Bäst av 5”
-

Bäst av 2
Matcherna får sluta oavgjort.
Vid lika poäng och målskillnad
(flest antal mål räknas ej)
avgörs den andra matchen enligt
regel 2:2 (2x5, 2x5 Shoot-out) (Se bilaga 1)

Bäst av 3 alternativt 5
- Ingen match får sluta oavgjort.
- Vid oavgjort vid full tid avgörs matchen
enligt regel 2:2 (2x5, 2x5 Shoot-out )
(se bilaga 1)
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