Ettan Supercup 2021
Gruppindelning
A

B

Borgia
Derby
Djurgården
GT/76

Gustavsberg
Köping
Spånga
Åtvidaberg

Regler
Placeringen mellan lagen avgörs av nedanstående kriterier:
1. Poäng
2. Målskillnad
3. Antal gjorda mål
4. Inbördes möte
5. Straffar
Matcherna spelas 2 x 45 min, 15 min paus.
Vid oavgjort matchresultat slås straffar, först tre (3) stycken – därefter en straff i taget tills avgörande sker.
Detta för att om 1-2-3-4 är lika placerade så avgör den interna straffslagstävlingen placeringen mellan
lagen. I matchrapporten anges det oavgjorda resultatet och utfallet av straffslagstävlingen noteras.
Utvisningstider är 5 och 10 min samt matchstraff lindrigt/grovt.
Domaren ska sända in en anmälan enligt vanliga formalia till TE (se hemsidan anmälan grovt rött kort) så att
alla ärenden diarieföres.
Vid ett grovt rött kort är spelaren med automatik avstängd kommande match, tävlingsjuryn tar sedan
beslut om antal matchers avstängning.
Finalspel
Lag 1 i respektive grupp går till final som spelas enligt följande:
Final: 1:an Grupp A – 1:an Grupp B
30 oktober, 18:00 i Gubbängens Skridsko- och Bandyhall
Finalen spelas 2 x 45 min, 15 min paus och med förlängning, sudden 1 x 10 min, därefter straffar. Vid
oavgjort matchresultat slås straffar, först fem (5) st – därefter en straff i taget tills avgörande sker.
Prispengar
Segraren vinner 5000 kr
Kostnader
- Om båda lagen reser till arenan (D.v.s. neutral plan) delas istids- och domarkostnaderna mellan lagen som
spelar matchen
- Om båda lagen inte reser (D.v.s. att det finns en plan inom regionen) delas istids- och domarkostnaderna
mellan lagen som spelar matchen
- Om ena laget reser (D.v.s. det finns en tydlig hemmaplan) betalar hemmalaget för istiden och domarna
Hemmalaget i matcherna betalar alltid domarna. Sedan får föreningarna komma överens om hur detta ska
regleras, ex. i form av faktura eller liknande. Detta eftersom eventuell istidskostnad också kan komma att
delas.
Domararvode är ordinarie taxa för division 1.

Övrigt
Då Ettan Supercup är en tävling så ska spelare som har gjort övergång vara spelklar till det datumet som
matchen ska spelas. Annars räknas spelaren som obehörig och hantering av detta sker enligt
Tävlingsbestämmelserna.
Spelare som ska stå på utvecklingsavtal ska ha giltiga utvecklingsavtal när match spelas. Då detta har dröjt
från Svenska Bandyförbundet så ges en tillfällig dispens mot att komplett utvecklingsavtal skickas till distrikt
Stockholms kansli som sedan utfärdar en tillfällig dispens tills Svenska Bandyförbundet har godkänt
utvecklingsavtalet.
Elitrapport
Samtliga matcher ligger inlagda i Elitrapport och skall rapporteras av hemmalaget.
Tävlingsjury
Kristian Marosi, distrikt Stockholm
Roland Egnestam, distrikt Stockholm
Jocke Larsson, distrikt Mellansverige
Magnus Alm, distrikt Mellansverige
Ev. protestärenden skickas till Bandydistrikt Stockholms kansli.

