Serie- och tävlingsbestämmelser för Regionala serier inom
Region Norr 2016/2017 – Fastställda160221
J 20 Elit
Ska vara J 20 spelare
Dispenser: 5 överåriga första – och andraårsseniorer inkl. målvakt
Snedsträckslag ska vara anmälda innan seriestart, ev. ändring under säsong behandlas av RN TK.
Inga andralag eller snedsträckslag lag får gå vidare till slutspel, play off el. liknande.
I slutspel/kval får inga överåriga deltaga.
Spelas enligt Seriemetoden 3 p. med OT o straffar (5:7D).
Online
Tillägg:
Tävlingsnämnd för serien är Region Norr Tävlingskommitté
Serieadmin: Medelpad

J 18 Elit Grundserie och fortsättningsserie
Ska vara J 18 spelare
Grundserien ska innehålla 12 lag
Fortsättningsserien ska innehålla 8 lag.
Lag uppflyttat från J18 Div 1 till fortsättningsserien efter jul får INTE medverka i kvalspelet till
J 18 SM.
1 lag åker ur fortsättningsserien efter våromgången.
Inga snedstreckslag eller andralag.
Spelas enligt Seriemetoden 3 p. med OT o straffar (5:7D).
Serien ska göra uppehåll under U 16 SM Poolspel.
Online
Tillägg:
Tävlingsnämnd för serien är Region Norr Tävlingskommitté
Serieadmin: Jämtland/Härjedalen

Kval till J 18 Elit fortsättningsserie
Bäst placerade lag som ej använt överåriga eller är snedstreckslag i J 18 distrikt A/B och C/D vid jul
(efter två omgångar) spelar kval om en plats i J 18 Elit Norra fortsättningsserie.
Borta/hemma rullas vartannat år mellan N/S.
Spelas 16-18 december 2016 (V 50)
Tillägg:
Tävlingsnämnd för kvalet är Region Norr Tävlingskommitté
Serieadmin: Jämtland/Härjedalen

J 18 Div 1
En serie VIF/NIHF, en serie ÅIF/MIF/JH
Ska vara J 18 spelare
Dispenser: 3+1 J 20 spelare. Gäller ej för lag som har ambition att gå till J 18 Elit forts. efter jul.
Snedstreckslag ska vara anmälda innan seriestart till eget distrikt senast vid serieanmälan, ev. ändring
under säsong behandlas av Tävlingsnämnd.
Inga andralag eller snedsträckslag får gå vidare till J 18 Elit forts, slutspel, play off el. liknande.
Spelas enligt Seriemetoden 3 p. med OT o straffar (5:7D).
Bäst placerade lag som ej använt överåriga eller är snedstreckslag i J 18 distrikt A/B och C/D vid jul
(efter två omgångar) spelar kval om en plats i J 18 Elit Norra fortsättningsserie.
Tillägg:
Tävlingsnämnd för serien är Region Norr Tävlingskommitté.
Serieadmin: Norrbotten och Ångermanland

U 16 Elit (f-01)
Serien är avsedd för U 16 spelare (U 16 lag).
8 eller 10 lag. Två från varje distrikt. 2 omg fram till 2016-12-15.
Anmälan ska ske till respektive distriktsförbund där eventuell kvalificering arrangeras.
Lag 9-10 flyttas ner till J 18 distrikt A/B alt C/D efter nyår.
Lag 1-8 spelar fortsättningsserie 2 omg efter nyår.
Anmälda föreningar ska ha minst 75 % spelare i rätt åldersklass.
Dispenser: 3+1 förstaårs junior
Snedstreckslag ska vara anmälda senast vid serieanmälan till respektive distrikt, ev. ändring under
säsong behandlas av Tävlingsnämnd.
Spelas enligt Seriemetoden 3 p. med OT o straffar (5:7D).
I samband med ev förkval får inga överåriga deltaga.
Om något distrikt inte kan kvalificera två lag så erbjuds en extra plats till övriga distrikt genom
kvalspel enligt senare bestämmelser.
Tillägg:
Tävlingsnämnd för serien är Region Norr Tävlingskommitté
Serieadmin: Ångermanland

Damettan Norra
Ska vara damspelare. För deltagande i seniormatch ska spelare vara U15 eller äldre. Bestämmelsen
avser damishockey. Om särskilda skäl föreligger kan SIF tävlingsnämnden bevilja dispens i
förbundstävlingar och SDF i region- och distriktstävlingar.
Snedsträckslag ska vara anmälda innan seriestart, ev. ändring under säsong behandlas av RN TK. Inga
andralag eller snedstreckslag lag får gå vidare till slutspel, play off el. liknande.
Spelas enligt Seriemetoden 3 p. med OT o straffar (5:7D).
Online
En utökning av antalet lag i serien beror på hur Damtvåan utvecklas i regionen.
Tillägg:
Tävlingsnämnd för serien är Region Norr Tävlingskommitté
Serieadmin: Norrbotten

Inbjudan serier
Inbjudan regionala serier ska sändas ut till samtliga föreningar i regionen senast 2016-0531. Svar (anmälan) ska vara insända enligt nedan. RESP DISTRIKT ANSVARAR:
J 20 Elit
2016-06-15
J 18 Elit
2016-06-15
J 18 div 1 A/B
2016-06-15
U 16 Elit
2016-06-15
Dam div 1
2016-06-15
Seriekostnader
J 20
6500 kr/lag
J 18 Elit
6500 kr/lag
J 18 Div 1 6500 kr/lag
U 16 Elit
6500 kr/lag
Damettan
6500 kr/lag
I samband med anmälan ska behörig tränare anmälas in.
Kostnader för avhopp från regionsserier:
- Efter anmälningstiden utgång, men innan lottning 1000:-,

-

Efter lottning, men innan seriestart serieavgiften 6500:-,
Efter seriestart dubbla serieavgiften + ev kostnader för lag rest till matcher.
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