NIHFs KRETSLAGSTURNERING JENTER
Retningslinjer 2019

Målet for Norges Ishockeyforbunds aktiviteter er å utvikle ikke bare ishockeyferdigheter, men
også personlige egenskaper som kan komme til nytte i livet for øvrig. I NIHFs turneringer
legger vi vekt på Fair Play og respekt både på og utenfor isen. NIHF ønsker at turneringen
skal være en positiv opplevelse for alle spillere, ledere, dommere og publikum, og vi ber alle
være bevisst på sitt eget ansvar for at denne målsettingen oppnås.
Spillesystem/spilletid/vanning
NIHF har utarbeidet kampoppsett. Under Kretslagsturneringen 2019 gjelder følgende: Det er
5 påmeldte lag og det spilles enkel serie alle mot alle (4 kamper pr lag). Deretter spilles 2
plasseringskamper mellom lag 4/5 om 4.plass, samt ny enkel serie (sluttspill) for lagene 1,2
og 3. Det lag som etter endt sluttspillserie har flest poeng er vinner. Ved likt antall poeng etter
innledende seriespill og sluttstilling vises til NIHFs Kampreglement §2-4. Det spilles 2 x 20
min. med vanning i pausen.
Det er hver enkelt krets sitt ansvar å legge inn spillerstall, senest dagen før turneringsstart,
samt kamptropp, senest 1 time før kampstart, i TA.
Spilleberettigelse
Kretslagsturneringen er for Jenter U17 og jenter f. 2002-2005 har spilleberettigelse (ref.
utsendte invitasjon). Spillere er spilleberettiget for den krets som klubben de er lisensiert for
tilhører. Enkelte spillere har dispensasjon til å spille for annen klubbs kvinnelag (når
moderklubb IKKE har dette), og på denne dispensasjonen står at den gjelder for navngitt
klubb kun i serie og NM (ikke krets). Ingen kretser kan ta ut spillere fra andre kretser uten at
dette er godkjent av den krets spilleren tilhører. Flere av kretsene har dispensasjoner for 1 år
overårige/1 år underårige spillere slik at flest mulig kan stille lag. Fullstendig oversikt over
hvilke dispensasjoner som er gitt blir sendt ut til alle før turneringens start.
Bonuspoeng
Målvakter må stå minst 1 periode hver.
Målvaktsrubrikken nederst til venstre på matchprotokollene skal fylles ut – og lagledere
signerer protokollen etter kamp når protokollen er kontrollert og funnet i orden.
1.

Tiden for målvakt kan ikke deles opp - perioden skal ståes sammenhengende. Det vil
si at i en 3 perioders kamp kan godt målvaktene stå halv kamp hver (dele på midten)
eller stå hver sin og dele siste. I en 2 perioders kamp skal de stå en full periode hver.

2.

En målvakt kan erstattes med utespiller og laget er fortsatt berettiget til bonuspoeng,
for eksempel for å få spille 6 mot 5 (den ene utespilleren er i praksis målvakt).

Møter
Det avholdes direktoratsmøte m/møteplikt for alle lagledere og trenere fredag 25.01.19 kl.
2200. Egen møteinnkalling med agenda sendes ut i god tid før møtet.
Overnatting, bespisning og andre tilbud på evt. aktiviteter
Teknisk arrangør (Skedsmo) fremlegger et tilbud på dette til deltakende lag.
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Høyeste instans under NIHFs kretslagsturnering
Kretslagsturneringens høyeste innstans er NIHFs arrangementsansvarlig som også er jury i
evt. saksbehandling av protester etc. Beslutninger som treffes av arrangementets høyeste
innstans er endelige på alle områder hvilket betyr ingen ankemuligheter.
Arrangement
Det skal være en ramme rundt arrangementet som inneholder NIHF-flagg. Teknisk arrangør
sørger for og bekoster premier.
Dommere og dommeroppsett
Dommere tas ut av NIHF. NIHF utarbeider dommeroppsett
Drakter:
Vi ber lagene om å ha med seg to draktsett. (ved draktlikhet bytter bortelaget drakter)
Protester
Behandles av NIHF og § 2, pkt. 2 og 3 i NIHFs protest – og ankereglement gjelder.
Protestgebyret er på kroner 1000,- og skriftlig protest leveres NIHF senest 30 minutter etter
kampslutt. Protestgebyret må leveres sammen med protesten og tilbakebetales dersom
protesten blir tatt til følge. NIHFs avgjørelse er endelig.
Disiplinære straffer/saksbehandling
NIHF behandler dette på vanlig måte etter rapport fra dommeren og evt. dommerveileder.
All Star Team:
Det skal kåres All Star Team, dette offentliggjøres på søndag og teknisk arrangør er ansvarlig
for premier til disse seks spillerne, i tillegg til diplomene fra NIHF. Teknisk arrangør og NIHF
er ansvarlig for organiseringen av kåringen av All Star Team.
Kampens beste spillere
Etter hver kamp kåres hvert lags beste spiller. Hvert lag kårer sin egen spiller.
Sekretariatspersonellet er ansvarlig for det praktiske i forbindelse med dette.
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