Svenska Polisidrottsförbundet
Grenbestämmelser - SPM i rinkbandy
Mästerskapen anordnas för dam- och herrlag. Varje förening/polisområde har rätt att delta med lag.
Om arrangerande förening ska delta med ett lag, så är deras lag direktkvalificerat till slutspelet.
Matcherna spelas med sex spelare i varje lag. En trupp om högst sexton spelare får anmälas. Alla
spelare får användas i varje match i såväl kval- som slutspel. I slutspelet avgör arrangören hur många
lag de vill och kan ha med. Men ett riktmärke är 6-10 lag.
Arrangören får bestämma matchtiderna. Är fler än 6-10 lag lag anmälda, så ska kvalificeringsmatcher
spelas i form av cupspel i grupper anpassat efter antal anmälda lag. Indelningen i grupper görs av
arrangören. Indelningen ska göras, dels så att reseavstånden blir så korta som möjligt, och dels så att
antalet lag blir ungefär lika många i de olika grupperna. Lottning ska ske om spelordning och om
hemmaplan.
Damer får ingå i herrlag. Herrar får inte ingå i damlag.
Protest mot gruppindelningen/spelordningen/speltiderna avgörs av SPI:s tävlingskommitté.

Slutspel
Slutspelslagen indelas i grupper. Inplacering görs genom lottning. Grupperna spelas som enkelserier.
Protest mot lottning avgörs av tävlingsdomaren. Placeringen avgörs efter poängtalen 2-1-0.
Vid lika poäng är särskiljande faktorer:
1. målskillnad
2. flest gjorda mål
3. inbördes möte
4. lottning
Gruppsegrarna möter tvåan i den andra gruppen i två semifinaler. Segrarna i semifinalerna spelar
final. Förlorarna spelar match om tredje respektive fjärde plats.
Om match vid ordinarie speltidens slut är oavgjord, så sker förlängning med 2x5 minuter efter lottning
av sida. Är match efter sådan förlängning alltjämt oavgjord, så avgörs matchen genom straffar. Varje
lag har fem straffar, som spelas varannan gång. Är resultatet därefter oavgjort, så fortsätter straffläggningen på samma sätt, tills ena laget tagit ledningen och därmed vunnit.
Eventuella grupptreor spelar om femte/sjätte plats. Gruppfyrorna spelar om sjunde/åttonde plats.
Detta beslutas av arrangören beroende på tillgång av rinkar.

Tillägg
Om det inte blir två fulla grupper, så spelar man en rak serie.
Vid fem anmälda lag, så blir det en grupp, där alla lag möter varandra (fyra matcher). Laget med flest
poäng vinner.
Vid fyra anmälda lag, så möter lagen varandra (tre matcher). För att det ska bli fyra matcher, så möts
ettan och tvåan i en final samt trean möter fyran i en bronsmatch.
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