1. REGLER Seriespelet 2017
1.1. Seriespelet är en nationell liga organiserad av Svenska Skridskoförbundet (SSF).
1.1.2. Som spelare i seriespelet välkomnar vi alla som identifierar sig som ciskvinnor,
transkvinnor, ickebinära och transmän, och som själv känner att en liga tillhörande Women´s
Flat Track Derby Association (WFTDA) är bättre för dom än en liga tillhörande Men´s Roller
Derby Association (MRDA).
1.1.3. Alla spelare måste vara licensierade av Svenska Skridskoförbundet.
1.1.4. Spelaren måste vara medlem i föreningen den representerar.
1.1.5 Vid föreningsbyte gäller en karensperiod på 60 dagar. Spelaren ska ha varit medlem i
föreningen i 60 dagar innan match och inte representerat annan förening (i seriespelet)
under den tiden. Den nya föreningen ansöker om licens för spelaren direkt vid
föreningsbytet. Den gamla föreningen avslutar i samband med bytet licensen på spelaren.
1.2. SSF är ansvariga för att marknadsföra seriespelet på hemsidan www.skridsko.se,
turneringarna marknadsförs av föreningen som organiserar turneringen.
1.3 Vid ev tvist i någon fråga är det upp till SSF att bestämma
2. MEDVERKANDE LAG OCH UPPDELNING AV DIVISIONER
2.1. Uppdelningen mellan seriespelets divisioner är baserad på föregående års resultat.
2.2. Maximalt antal lag i en division är sex, minsta antalet är tre. Om det är fyra lag anmälda,
kommer det bli ett Svenskt mästerskap. Om det är tre eller färre lag anmälda, kommer det
Svenska mästerskapet inte hållas det året. Om antalet anmälda lag är högre än sex kommer
lagen delas in i flera divisioner.
2.2.2. De två högsta divisionerna är nationella.
2.2.2.1. Från tredje divisionen och neråt kan divisionerna delas upp i regionala grupper.
2.2.2.2. Information om upp och nedflyttning kommer det att informeras om i samband med
SM-slutspelet, baserat på antalet medverkande lag.
2.2.3. Laget som placerar sig på plats 5 i den högre divisionen och det lag som placerar sig
som nr 2 i den lägre divisionen spelar kval om plats i elitserien säsongen efter. Plats 6 i
elitserien byter plats med plats 1 i div 1.
2.2.4. Om antalet lag ökar kommer lagen automatiskt in utan kvalspel, inget lag kommer bli
nedflyttat till en lägre division. En division består av minst 3 max 6 lag.
2.2.5. I de fall det inte är maxantalet lag som deltar i divisionerna är det SSF som bestämmer
antalet lag i varje division.
2.2.6 De lag som har deltagit i någon form av seriespel under senaste säsongen förväntas
också delta kommande säsong. Nya lag som vill delta anmäler detta till SSF senast den 27/5
2.3. Lag som medverkar i seriespelet måste ha minst två matchställ vars huvudfärg står i hög
kontrast i till varandra. Det är huvuddomaren för respektive match som har det avgörande
ordet vad gäller vilka färger som skall anses vara av tillräckligt hög kontrast.
2.4 En kostnad om 3000 kr/lag kommer att faktureras föreningen.
3. MATCHSTRUKTUR
3.1 Strukturen kommer vara en singelserie i formen av miniturneringar där lagen spelar en till
två matcher per turnering.
3.2. En turnering har mellan en och fyra matcher.
3.3. Det vinnande laget får 1 poäng, förlorande laget får 0 poäng.
3.4. Om ett lag inte dyker upp till en turnering, slutar matchen 500-0 till det närvarande laget.
3.5. De fyra bästa lagen kommer till slutspel.
3.6. Om två eller fler lag slutar med samma antal poäng efter ordinarie säsong, bestäms
positionerna i följande ordning:
1. Inbördes möten
2. Poängskillnad i samtliga matcher
3. Lotta
Positionerna bestäms ett läge i taget.

4. AVSTÄNGNING
4.1. Möjlig avstängning ska ske inom fjorton dagar av en kommitté bestående av seriespelets
huvuddomare, matchens huvuddomare och alla domare som bevittnade händelsen,
händelsen anmäls även till förbundets disciplinnämnd. Ett beslut med skriftliga uttalanden
ges till spelaren och dennes lag.
4.2. En avstängd spelare har fjorton dagar på sig att inkomma med överklagan som ska
behandlas inom sju dagar.
4.3. Hur lång avstängningen blir regleras av disciplinnämnden. Blir en spelare avstängd i
sista matchen fortgår avstängningen nästkommande säsong.

5. FELAKTIGA DOMSLUT, REGELBROTT OCH LAGSTRAFF
5.1. Om det har skett ett felaktigt domslut under en match eller turnering, domare har dömt i
strid mot reglerna, turneringen har hållits i strid med reglerna för Seriespelet eller WFTDA,
eller om ett lag eller enskild(a) spelare gynnas av bedrägeri eller på annat sätt har agerat
mot reglerna för Seriespelet eller WFTDA, kan motståndarlaget skicka en överklagan med
bevis inom trettio dagar till huvuddomarna för turneringen. Huvuddomarna kommer ta
beslutet inom fjorton dagar baserat på informationen de har fått.
5.2. Ett beslut kan bli överklagat genom att föreningen skriver en vädjan till SSF inom fjorton
dagar. SSF och disciplinnämnden kommer sedan att ta beslut inom trettio dagar.
5.3. Förseelser straffas beroende på hur allvarligt fallet är.
5.4. Klagomål och utfall är offentlig information.
5.5. Påföljder kommer föras över till nästkommande säsong.

6. TURNERINGAR
6.1. Varje lag är ansvariga för att organisera en turnering per år. Alla lag har möjlighet att
ansöka om turneringshelg, men då det endast arrangeras fyra helger (gäller endast div med
fullt antal lag) kommer två lag att vara utan arrangemang - de har då förtur till arrangemang
året efter.
6.2. Om antalet turneringar avviker från antalet lag, kan ett lag få ett friår från att organisera
en turnering. Detta ges dock inte två år i rad.
6.3. Ett lag kan behöva, om resurser finns, organisera två turneringshelger under ett år.
6.4. Det organiserande laget kan överlämna ansvaret för organisationen av turneringen till ett
annat lag, om det andra laget är villiga att göra det.
6.5. Det organiserande laget är ansvariga för marknadsföringen av turneringen.
6.6. Samtliga turneringar ska arrangeras på ett sätt som gör att den ordinarie säsongen
avslutas minst tre veckor före slutspelet.
6.7. Det organiserande laget är tillsammans med seriespelets head officials ansvariga att
välja ut en eller flera personer som tar ut domare och non skating officials för
turneringshelgen i enlighet paragraf 9.
6.8. Matcher kommer att bli publika events automatiskt. Om det inte är möjligt, är det tillåtet
att ha stängda turneringar.
6.8.1. Om det blir en stängd turnering måste det organiserade laget bjuda in minst två
representanter från varje lag i deras division.
6.9. Matcher får filmas.
6.9.1 Om möjligt kommer matcher sändas direkt på internet.
6.10. Reglerna som används är de senaste WFTDA-reglerna och relevanta WFTDApolicydokument. Om nya regler kommer ut inom fyra veckor innan match krävs skriftligt avtal
för att använda dem, annars spelas matcherna enligt tidigare regler.
6.11. Turneringar behöver inte hållas i ett lags hemstad.

6.12. Turneringsorganisatörerna har rätten att byta ordning på turneringarna med en annan
organisatör, om båda parterna går med på det.
6.13. Turneringens dag och plats måste bestämmas tre månader innan turneringen.
6.14. Ändringar efter det är endast tillåtna under Force Majeure.
6.15. Tiden mellan turneringarna (inom samma division) måste vara minst två veckor, om
inte annat godkänts av deltagande lag.
6.16. Turneringsorganisatörer måste ta hänsyn till deltagande lags andra events och matcher
i beräkning när datum för turneringarna väljs. För att kunna hålla koll på detta behöver alla
matcher anmälas till Derbykalendern. Matcher som inte är anmälda till kalendern tas ingen
hänsyn till.
6.16.1. Eventuella dubbelbokningar kommer förhandlas mellan lagen.
6.17. Den organiserade föreningen får ha andra matcher eller events i samband med
turneringen.
6.18. Charter (upp till 20 spelare) skickas in till SSF senast den 15/9 15/1. Vid varje ny
charter finns möjlighet att byta ut 10 spelare. I div 1 och 2 finns möjlighet för föreningar som
ej kan mönstra full charter vid sista datum att allt eftersom föreningen får fler spelare med
MS eller transfers fylla ut chartern upp till 20 spelare. Dock gäller alltid transferreglen enl
paragraf 1.1.5. En spelare får ej förekomma på flera lags charters.
6.19. Lagen måste för motståndarlagen, arrangören och headofficials presentera sin roster
bestående av maximalt 14 ordinarie spelare och två reserver (14+2 spelare) senast 14 dagar
innan turneringens startdatum. Lagen måste presentera sina rosters i enlighet med
seriespelskontraktet upprättat av ligan i de fall det finns ett turneringskontrakt..
6.20. Det lag som inte inkommer med sin roster innan deadline måste spela turneringen med
samma roster som föregående turnering.
6.20.1. Efter deadline kan rostern bara ändras om motståndarlaget godkänner det.
6.21. Under slutspelet är det tillåtet att byta spelare mellan roster och reserver.
6.22. En förening kan ha flera lag med i seriespelet, dock endast ett lag per division.
6.23. Det är inte tillåtet att arbeta som både domare och spelare eller coach i samma division
under en säsong.
6.24. Den arrangerande föreningen måste skicka ut statistiken ifrån matcherna till de
medverkande lagen och turnerings-HNSO:s inom fjorton dagar.
6.25. Resultat och divisionsplacering ska uppdateras på Skridskoförbundets hemsida (med
hjälp av Derbykalendern) inom sju dagar efter turneringen.
6.26. Vinnaren av slutspelet behåller trofén tills nästa Svenska Mästerskapsfinal.
6.27. Om ett lag vunnit trofén 3 gånger får laget behålla trofén.
6.28. SM-slutspelet kan arrangeras i samband med SM-veckan sommar i juli varje år. Detta
förutsätter att det finns en arbetsgrupp och/eller förening som är villig att ta på sig
arrangemanget. Om slutspelet inte avgörs under SM-veckan ska slutspelet avgöras tidigast
en månad efter sista seriespelsmatch (elit+div 1) och max två månader efter sista matchen.
6.29. Kvalmatchen/erna för upp/nedflyttning kan hållas under slutspelet eller under ett
separat evenemang. Om matchen spelas under separat arrangemang ska den spelas senast
två veckor innan slutspelshelgen.
6.30. Hemmalaget under kvalmatchen är laget som spelat i den högre divisionen.
6.31 Om kvalmatchen spelas under ett separat evenemang är laget ifrån den högre
divisionen ansvariga för arrangemanget.
6.32. Om hemmalaget inte har möjlighet att arrangera matchen, läggs ansvaret på
bortalaget.

7. Schema
7.1. Skridskoförbundet skickar ut ett schema för nästa säsong till alla medverkande lag
snarast möjligt för att ge möjlighet till kommentarer och förändringar.

8. Regler och ändringar
8.1. Gällande regler finns tillgängliga på skridsko.se för att ge möjlighet till genomläsning och
kommentarer innan lagen ska anmäla sitt deltagande.
8.2. Lagen kan föreslå förändringar, tillägg och förtydligande av reglerna senast 30 april
8.2.1. Godkännande av ändringarna kräver ett minimum av 75 % JA av deltagarna i
arbetsgruppen för seriespelet. Varje förening har en röst
8.2.2. Efter att registreringen (av lag inför säsongsstart) har skett, krävs det ett minimum utav
75 % JA ifrån alla medverkande lag för att göra ändringar i regelverket.
8.2.3. Efter säsongsstart krävs det ett 100 % JA ifrån medverkande lag för att göra ändringar
i regelverket.
8.2.4. Om inte lag svarar på utskickade förslag till ändringar inom fjorton dagar, antas det att
laget svarar JA till förslaget.
8.3. Vid konfliktsituationer används följande ordning:
1. Svenska Seriespelets regler;
2. Seriespelskontrakt
3. WFTDA-regler och WFTDA-policydok där det är applicerbart för flat track roller derby.
8.4 Det är möjligt att se ifrån dessa regler ifall tillräckligt starka anledningar ges och om Head
Officials samt alla lagen inom divisionen godkänner det.
9. Officials
9.1 Inför varje säsong väljer Skridskoförbundet två huvuddomare och två huvud-NSO:er
(seriespelets head officials) som har till uppgift att säkerställa en bra balans mellan kvalitét
och utvecklingsmöjligheter för svenska officials under seriespelet.
9.2 Seriespelets head officials ska stödja organiserande ligor i uttagningar av officials till
turneringshelger genom att ta fram riktlinjer för uttagningar samt finnas tillgängliga för
rådfrågning under förberedelserna till en turneringshelg.
9.3 Minst en av seriespelets head officials ska om möjligt finnas närvarande under varje
turneringshelg för att kunna ge stöd till den organiserande ligan och officials.
9.4 Seriespelets head officials ska följa utvecklingen hos svenska officials under säsongen
och kontinuerligt ge feedback till officials som arbetar under turneringshelgerna.

