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Välkommen till reglerna för SEC 9. Dessa regler är baserade på regelboken för ECL. 

Deltagandet i  SEC 9 

 

Förväntningar mot alla deltagare 

 

• Alla spelare ska ha ett registrerat konto på Sportsgamer.gg 

 

• PSN ID kopplat till Sportsgamer.gg spelarprofilen (player card) 

 

• Genom att gå med i den här SWEEASHL -värdade turneringen godkänner du att 

SWEEASHL och SWEEASHL samarbetspartners kan använda ditt inskickade foto och 

lagets logotyp för sändnings- och marknadsföringsändamål 

 

För att vara berättigad till deltagande i SEC 9 så måste laget uppfylla följande 

 

• Betala in inträdesavgiften på 200 kr lag 

 

• Laget ska ha 1st kapten och minst 1st assisterande kapten. 

 

• Laget ska totalt ha minst 8st spelare. Max 13 spelare får anmälas till truppen under cupen 

 

• Samma lagnamn i cupen som i NHL 22 -spelet 

 

• Laget får totalt ha max 3st utländska spelare. 

 

• Danskar och Norskare räknas inte in som "utländska" spelare då de idag redan är en del utav 

våran community. 

 

• Max 1st av annan utländsk nationalitet på isen. (Finland, Ryssland, Tyskland etc). 

 

• Roster måste lämnas in innan turneringen börjar   

  

• Inga byten av spelare i turneringen. 

 

• Lagen får endast använda spelare som anges i deras officiella list 

 

• Free agents kommer få tas in till 26/7-22 
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Turneringsstruktur 

 

 

 

Lagledningens  uppgifter 

 

• Alla kaptener representerar hela laget och är därför ansvariga för följande: 

 

• Schemalägga matcher. Laget ska kunna spela och erbjuda minst 3 speldagar i veckan 

 

•  Säkerställa att laget alltid uppfyller liga/turneringsregler 

 

• All kommunikation med andra lags kaptener och Ligans administration i sitt lags namn o 

Säkerställa att laget spelar alla sina matcher inom utsatt tid 

 

• Vara kontaktperson för sitt lag på Discord-kanalen för anordning av matcher 

 

• Överenskomna matcher kan bara skjutas upp en gång, med minst 9 timmars varsel om 

starttiden. Tillkännagivandet måste också föreslå minst två nya speldagar 

 

• Försök att kompromissa med motståndaren vid problem, men om ni inte hittar en 

överenskommelse, rapportera det till administratören(omedelbart - inte i sista minuten) 

 

• Säkerställa att laget alltid uppfyller liga/turneringsregler. 

 

• Säkerställa att laget spelar alla sina matcher. 

 

• Registrera sitt lags statistik på på mystatsonline.com 
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Ligans regler 

 

• Ligans matcher spelas i 6 mot 6 som privata matcher 

 

• Under grundserien spelar lagen två matcher mot varje motståndare i sin grupp 

 

• Gruppspel 12/7-2/8 

 

Poängfördelning: 

• Vinst vid fulltid  3p 

• Vinst på övertid  2p 

• Förlust på övertid  1p 

• Förlust vid fulltid  0p 

 

Om två eller flera lag har samma antal poäng efter säsongens slut så bestäms lagens placering av 

punkterna nedan, i den ordning de listas: 

 

• Ordningsföljden mellan lagen i en serie avgörs med antalet vunna poäng. 

• Vid lika poängställning avgör målskillnaden, 

• Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest mål. 

• Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat avgörande. 

• Kan ordningsföljden ändå inte fastställas spelas skiljematch , dock endast om utgången av 

matchen har betydelse för serieseger, upp- eller nedflyttning i seriesystemet. 

• Om det inte finns någon möjlighet att genomföra en skiljematch sker lottning. 

 

Om det finns olika antal matcher i grupper kommer statistiken att relateras till antalet matcher 
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Ospelade matcher 

 

Om det finns några ospelade matcher efter att dessa tidsfrister har passerat kommer Ligans 

administration att undersöka frågan och kan dela ut: 

 

• Walkover vinnster för laget som var mer aktivt i att försöka få schemalagda matcher och 

spelas i tid 

 

• Walkover-förluster för båda lagen (gäller för båda vanliga säsong och slutspel) 

 

• Eller tillåta en förlängning som en sista utväg om det inte finns något tydligt sätt att lösa 

situation. 

 

Walkover vs. Diskvalificering 

 

Lag förväntas spela (och avsluta) alla matcher som planeras för dem under en säsong. 

Att spela mindre än 80% av dessa spel riskerar att ditt lag diskvalificeras från den aktuella 

turneringen du tävlar i, liksom potentiella förbud för de inblandade spelarna. LA ser till att övervaka 

och granska alla fall där denna regel kan användas, och sammanhanget kring varje fall kommer att 

undersökas - som alltid förbehåller sig LA rätten till autonomi och flexibilitet när det gäller detta. 

Slutspel 

 

• Topp 4 går till slutspel 

• Semi 4-9/8 BO5  (1vs4  2vs3) 

• Final 10-15/8 BO5 

 

 

Övrigt 

 

Det är förbjudet att utmana till och acceptera slagsmål 

 

• Medan spelet är i gång 

 

• Under tekningssituationer o efter en avblåsning 

 

• Med undantag för den automatiska utmaningen på grund av en stor tackling (som inte får 

accepteras) 

 

• Om ett slagsmål uppstår måste matchen avbrytas omedelbart och återgå till det tillstånd 

matchen var i innan slagsmålet startade (lag kan också sinsemellan komma överens om ett 

alternativt förfarande) 

 

• Målvakter får inte försöka störa en åkare från motståndarlaget 

som ligger bakom dem i nätet / målet, genom att vara i deras väg så att de inte kan åka skridskor. 
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Utrustning och arena 

 

• Hemmalagströjor och hjälmar ska ha mörk eller klar färg 

 

• Bortalagströjor och hjälmar måste vara vita eller ljusa 

 

• Spelnummer ska synas väl   

 

• Om tröjorna är för lika måste matchen startas om före första tekningen och bortalaget måste 

byta tröja 

 

• Färgen på målstolparna ska vara spelets standardröda (detta är för att ta i beaktande 

färgblindhet) 

 

• Vita klubbor är förbjudna p.g.a. svårigheten att se dem emot den vita isen 

 

Försening 

 

• Om ett lag är mer än 15 minuter för sent utan förvarning måste motståndaren kontakta 

support omedelbart. Meddelandet ska innehålla bevis för att motståndarlaget inte dykt upp 

 

• Beroende på orsakerna till förseningen kan administratören av turneringen straffa det 

försenade laget med förlust 

 

• Båda lagen får använda en paus under en avblåsning. Men pausen får inte användas innan 

matchens första faceoff 

 

• Laget kan lämna matchen under de första två minuterna om det finns en märkvärdigt dålig 

connection i spelet 

 

• Matchen måste startas om ifall spelaren tappar förbindelsen under de första två minuterna 

eller om något annat fel inträffar 

 

• Mål som görs under de första två minuterna kommer att gälla även om spelet startas om på 

grund av en problemsituation 

 

• Spelaren får inte lämna spelet medvetet efter de första två minuterna 

 

• Mål som uppstår efter att en spelare har tappats eller om spelet inte fungerar godtas inte 

 

• Om klockan hoppar bakåt måste matchen återställas till det läge den var i när felet inträffade 

(mål och utvisningar) 
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Om en spelare tappar matchen efter de första två minuterna, gör så här: 

 

• Matchen avbryts vid nästa paus och en spelare från varje lag plockar upp den statistik som 

krävs 

 

• Starta om matchen och låt klockan springa till den punkt där spelaren tappade. Matchen 

kommer att återgå till samma läge som tidigare (mål och utvisningar). Alternativt kan lagen 

också komma överens om ett alternativt förfarande 

 

 

I fall lagen inte kan komma överens om hur man skall gå till väga måste videobevis skickas 

omedelbart till Ligans administration 

 

 

Rapportering av matcher 

 

• Båda lagen rapporterar alltid sin egen statistik från alla matcher 

 

• Matcher måste rapporteras senast 12 timmar efter slutet, men vi önskar att lag rapporterar 

statistiken omedelbart efter matcherna 

 

• Den person som är ansvarig för att rapportera statistik måste spara bevis för att statistiken är 

korrekt under säsongen för att förhindra missbruk. 

 

 

Rent spel 

 

Rent spel (Fair Play) är den mest grundläggande regeln i alla matcher som spelas inom en 

liga/turnering på SWEEASHL. I allmänhet betyder rent spel att du behandlar dina motståndare på 

samma sätt som du vill att motståndaren behandlar dig. Detta inkluderar kommunikation, men 

också hur man agerar i situationer som är direkt eller indirekt relaterade till spel. För att ge dig en 

idé om vad du ska undvika för att hålla dig till rent spel så följer här några exempel: 

 

• Använd inte grovt språk vid kommunikation med din motståndare 

 

• Utnyttja inte spelmekanik eller buggar för att få ett övertag på dina motståndare 

 

• målvakter får inte lämna målgården för att försöka störa en utespelare i motståndarlaget - 

exempel 

 

• Distrahera inte din motståndare under pågående match (t.ex. skicka inte meddelanden som 

stör, ring inte din motståndare eller liknande) 

 

Protester och Ligans administration   

Alla protester som berör resultat av matcher måste göras omedelbart efter spelets slut. 
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Ligans administration  är värd för turneringen, övervakar efterlevnaden av reglerna, undersöker 

möjliga regelöverträdelser och löser tvister mellan spelare och lag. Brott mot reglerna kommer att 

leda till påföljder som är: 

 

• Varningar 

• Spelförbud 

• Förlust av en match 

• Förlust av en matchserie 

• Avlägsnande av en spelare eller ett lag från ligan 

 

 

 


