Bygdø Monolitten idrettslag (BMIL) inviterer til
NM puljespill Jenter-16
2.- 3. april 2016 i Skøyenhallen
Vi ønsker følgende klubber velkommen til NM-puljespill og semifinaler:
Fagerstrand, Nor 92, Sarpsborg, Sveiva, Tunet og Bygdø Monolitten.
Kampoppsett blir satt opp av Norges Bandyforbund. Kampoppsettet sendes snart ut. Alle lagene
må belage seg på puljekamper mellom kl 10:00 og kl 16:00 lørdag 2. april.
Søndag 3. april spilles det to semifinalene kl 10:00 og kl 12:00 (de to beste lagene i hver pulje
går videre til semifinale).
Veibeskrivelse
Skøyenhallen adresse: Monolittveien 6, 0375 Oslo.
Ankomst med bil: Ring 3, ta av til Smestad. Ta av mot Majorstua i Smestadkrysset og kjør ned
Sørkedalsveien. Før Borgen T-banestasjon, ta til høyre inn Skøyenveien. Ta første vei til venstre
som er Monolittveien og følg denne til du får Skøyen skole på høyre hånd. Skøyenhallen ligger
bak skolen.
Parkering: Det er parkering ved hovedinnkjøringen til skolen. Vennligst ikke kjør gjennom
bommen inn på skoleplassen.
Kollektivtrafikk: Ta T-banelinje 2 eller 5 til Borgen stasjon. Ta til venstre ned Skøyenveien. Ta
første vei til venstre som er Monolittveien og følg denne til du får Skøyen skole på høyre hånd.
Skøyenhallen ligger bak skolen.
Praktisk informasjon:
Hallen åpnes 2 timer før første kamp.
Garderobene vil bli merket for lagene. Garderobene kan låses under kamp, men deltakerne
oppfordres til ikke å gå fra verdisaker.
Teknisk arrangør holder matchballer og baller til oppvarming.
Ved lik draktfarge har teknisk arrangør vester til utlån.

Tidsskjema til kampstart:
Lagene vil få oppvarmingstid på bane i minimum 10 minutter før kampstart, eller når
foregående kamp er avsluttet.
Kampskjema leveres sekretariatet senest 10 minutter før kampstart.
All informasjon underveis mot kampstart styres via speaker.
Kiosk og inngang:
Det er åpen kiosk i hallen under hele arrangementet, med bl.a. salg av rundstykker, frukt, vafler
og mineralvann/kaffe/te. Vi har betalingsautomat.
I tillegg er det nærmatbutikk rett i nærheten. Nærmeste handlested med kaféer, restauranter
m.m., er Karenslyst allé på Skøyen (gangtid ca. 10 minutter). Til Majorstua tar det 15-20
minutter å gå.
Inngang kr 50 pr. person pr. dag. Barn under 16 år gratis.
Teknisk ansvarlig: BMIL
Odd Arne Fjøsne, mobil: 924 00 227, e-post: odd.arne.fjosne@gmail.com
Hege Westheim, mobil 934 83 520, e-post: kolsheim@gmail.com
Bygdø Monolitten Innebandy, styret ved Kjartan Helleve, tlf. 943 97 998, e-post:
kjartan.helleve@nm.no
Dommere:
Dommere blir satt opp av dommerkomiteen i NBF-I. Dommerhonorar utbetales av teknisk
arrangør.
Dommerkontakt BMIL: Odd Arne Fjøsne, mobil: 924 00 227, e-post: odd.arne.fjosne@gmail.com

BMIL ønsker alle deltagere, støtteapparat og publikum velkommen
til mye fin idrett i Skøyenhallen

Turneringsreglement:








Turneringen spilles etter NBFs regler og lover
Hvis 2 lag har samme hovedfarge på draktene, skal bortelaget skifter drakter
Regler for rangering ved poenglikhet:
o Total målforskjell
o Flest scorede mål
o Flest poeng i innbyrdes oppgjør
o Målforskjell i innbyrdes oppgjør
o Loddtrekning av representant fra teknisk arrangør
Kamptider:
o Puljespillet; 2 x 20 minutter, med 5 minutters periodepause og effektiv tid siste 3
minutter i 2 periode
o Semifinaler; 3 x 20 minutter, med 5 minutters periodepause og effektiv tid siste 3
minutter i 3 periode
o Ved uavgjort etter 3 x 20 minutter i en semifinale, forlenges kampen med 10
minutter. Dersom et av lagene scorer mål i spillerforlengelsen avbrytes kampen,
og laget som scoret vinner kampen med sluttresultatet pluss 1 mål. Dersom ingen
av lagene scorer under spillerforlengelsen avgjøres kampen med straffeslag.
Lagene skal utføre 5-fem straffeslag hver. Hvis resultatet fremdeles er uavgjort,
skal de samme spillerne utføre et straffeslag hver inntil kampen avgjøres
Det tillates time-out som i seriekamper (1 time-out pr lag pr kamp)

Jury for behandling av protester ev. kampstraff III er som følger:



Kim-Alexander Jørstad, juridisk rådgiver NBF mobil 41 79 11 37
Terje Larsen, idrettskonsulent NBF mobil 90 65 28 33

Ansvarlig for videreformidling av protester/sanksjoner til juryen er
 Hege Westheim/Odd Arne Fjøsne
Ved protest skal dette påføres kampskjema ved signering etter kampslutt. En skriftlig og signert
protest skal være arrangementsansvarlig (les sekretariat) i hende innen 15 minutter etter den
aktuelle kamps slutt. Protestgebyr på kr 600 skal innbetales kontant ved avlevering av protest.
Hvis ikke dette skjer avvises protesten på formelt grunnlag. Juryens avgjørelse er endelig og kan
ikke ankes.

