Regler under Frida Bandycup Vänersborg 2021

➢ Spelare: Endast spelare som finns med på laglista inmatad på cupsidan får
spela matchen. Dispans för överåriga spelare ska vara godkänd innan cupen
startar (dvs kl 08:00 lördag 13 november).
➢ Matchlängd: Varje match är 1x25 minuter rullande klocka. Viktigt att hålla
tiden och kliva av efter avblåst match! Lagen tackar varandra för matchen vid
sidan av isen, det kommer att finnas ytor för detta.
➢ Hörnor:
Bandyhörnor gäller i alla klasserna F13.
F10, F11 och F12 gäller inslag från hörn (”fotbollshörnor”), enligt Svenska
Bandyförbundets riktlinjer.
➢ Målvaktsutkast: Vid målvaktens utkast ska motståndarlaget backa hem till
egen planhalva. Målvakten kan välja att kasta innan de nått dit.
➢ Västar: Om två lag med lika tröjfärg möts har bortalag västar, dessa kommer
finnas vid ståplatssidan.
➢ Poängräkning / Spelupplägg
Vinst 2 poäng, oavgjort 1 poäng, förlust 0 poäng.
I samtliga gruppspel sker placering i tabellen enligt följande: Poäng,
målskillnad, flest gjorda mål, inbördes möten.
F10 spelar seriespel med dubbelmöte.
F11 spelar enkelserie där alla möter alla.

F12+F13 Gruppspel på lördag, slutspel söndag. Lagen delas upp i tre grupper
(A1-C1) och möter varandra i gruppen en gång (Omgång 1). Efter Omgång 1 är
slutförd, sker nytt gruppspel (A2-C2) där lagen möter varandra (Omgång 2).
När Omgång 1 och Omgång 2 är färdigspelade, sammanställs poängen i båda
gruppspelen.
Lag 1 och 2 går vidare direkt till semifinal
Lag 3 och 6 möts i kvartsfinal.
Lag 4 och 5 möts i kvartsfinal.
Lag 7-9 går vidare till placeringspoolspel för spel om placeringarna 7-9, alla möter
alla.
Förlorarna i kvartsfinal spelar placeringsmatch om plats 5-6.
Vinnarna i kvartsfinal går vidare till semifinal.
Förlorarna i semifinal spelar bronsmatch.
Vinnarna i semifinal spelar final.
Om slutspelsmatch slutar oavgjort avgörs den på tre straffar, därefter en straff åt
gången. Max fem straffar totalt. Om fortfarande lika avgör flest antal mål i
grundserien.
Utvisningar hoppas vi inte behöva använda oss av.
http://www.cupmate.nu/cup/frida-bandycup
Domare: IFK Vänersborg F16, P17 och P19 kommer att vara domare.
Fair-play: Vi tror att alla kan vinna fair-play priset, men vi har ändå bett domarna om
hjälp att ta ut det lag som förtjänar utmärkelsen bäst!

