
 Regler Åland Floorball Cup 2023 
 
Under turneringen tillämpas Åländska Innebandyförbundets regler. 
Dessa regler tillämpas med nedanstående förtydliganden, tillägg och undantag. 
 

Spelform 
• Gruppspel/ slutspel beror på antalet anmälda lag i var klass. 

• Tabellplacering i gruppen avgörs enligt följande: 
1. Flest poäng 
2. Målskillnad 
3. Flest gjorda mål 
4. Inbördes möte 
5. Lottning 

• Vid oavgjort i slutspel eller eventuella placeringsmatcher, går matchen till straffar där 
varje lag får fem straffar var. Därefter följer utslagningsstraffar. 

 
Spelplan  

• 4 + målvakt 

• Planstorlek 30 m * 15 m 

• OBS! Vid 5-måls marginal får laget som ligger under sätta in en extra spelare på 
planen. Då marginalen blivit mindre än 5 mål går man tillbaka till 4 mot 4. 

 

Spelarnas Utrustning 
• Om domaren anser att lagen har förväxlingsbara tröjor så ska bortalaget byta eller 

använda västar. Målvakten måste ha särskiljande tröja. Arrangören står för västar. 
 

Speltid 
• Alla lag garanteras minst 4 matcher 

• Matchtiden är 2 x 15 minuter 

• Tiden stannar vid mål, och skada 

• Ingen time-out tillåten 

• Utvisningar tillämpas inte 
 

Spelarna 
• Vi har en rek ålder i varje klass. Vi vet att det i många föreningar är väldigt blandade 

åldrar i era trupper och det är därför ok att ta med spelare som är ett år äldre än rek 
ålder i klassen. Använd sunt förnuft. Om ni vill ha med en spelare som är två år äldre 
än rek. ålder krävs det en bra anledning samt åldersdispens från tävlingskommittén. 
Maila vl.iffram@gmail.com. Yngre spelare är inga problem men använd gott 
omdöme. 

 

Walk Over 
• Om ett lag uteblir från match vinner motståndarlaget med 3-0. 

• Om ett lag lämnar WO i sista gruppspelsmatchen diskvalificeras laget och alla resultat 
stryks. 



 

Tävlingsledningen 
• Ledare utsedda från arrangerande föreningar. 

 

Protest 
• Protest inlämnas skriftligen till matchsekretariatet senast 30 min efter avslutad 

berörd match. Protestavgift är 100 euro som återbetalas vid godkännande av protest. 
Det går inte att lämna in protest mot enskilda domslut. 

 

Priser 
• Pokal delas ut till klassens segrande lag samt medaljer till alla deltagare.  

• Varje lag får ett Fair Play-pris som laget delar ut enligt egna kriterier. 
 

Övrigt 

• Deltagande lag ansvarar för spelarnas, ledarnas, föräldrarnas samt supportrarnas 
uppträdande. Domaren och spelledningen har rätt att tillrättavisa samt be sådana 
supportrar som inte uppträder korrekt, att avlägsna sig från matchområdet. 

• Enbart laget (spelare och ledare) som spelar får vara mellan planerna/längst med 
planerna. Supportrar/föräldrar hänvisas till läktarna och avgränsade områden. 

 


