GÖTEBORG ISHOCKEY CUP 2018
FÖR

U14-spelare födda 2004 och senare. Inga överåriga spelare får
delta i GIC, oavsett kön på spelarna.

ANTAL MATCHER
PER LAG

7 st i grundspelet. De första 6 lagen, i respektive grupp i grundspelet, får spela ytterligare 5 matcher i slutspelet. De sista 2
lagen i varje grupp i grundspelet, är utslagna. De som bor på Hotel
Scandic Crown åker hem på morgonen, efter frukost, den 4
januari.

SPELORDNING

5 grupper med 8 lag i varje grupp. Alla lag i resp. grupp möter
varandra i en enkelrondig serie. Serietabell görs efter:
1. Poäng
2. Målskillnad, se vidare; ”Tävlingsbestämmelser”.

SLUTSPEL

30 lag spelar slutspel 4 – 5 januari. Alla gruppsegrare +bästa 2:an
spelar i Marconihallen om platserna 1-6. Övriga lag spelar i fem
andra ishallar, t o m plats 30. Se indelning i
”Tävlingsbestämmelser”.
De två sista lagen i varje grupp i grundspelet, är utslagna och de
som bor på Hotel Scandic Crown åker hem på morgonen, efter
frukost, den 4 januari.

PRISER

Segerlaget erhåller en inteckning i GÖTEBORG ISHOCKEY
CUP:s vandringspris. Vandringspriset ska intecknas 3 ggr av
samma förening för att erövras för alltid. Lagen 1-6, får buckla
och spelarna får plakett– vilka utdelas vid gemensam prisutdelning
på isen direkt efter sista matchen i slutspelet (= ca 14.15 den 5:e
januari) Segrande lag i B-F slutspel får buckla, som delas ut efter
sista match. Alla deltagare erhåller diplom.
ÖVRIGA PRISER: Bäste målvakt vinner Consat Trophy, och
pris utgår även till bäste utespelare.

UPPVÄRMNING

Max en minut utan puckar (med hänsyn till istiden).

MATCHTID

2 x 15 minuter effektiv tid. Utvisn.tid vid mindre straffet är 2 min.
Detta gäller både i grund- & slutspel. Målet är att varje match
ska ta 50 min - men även att matchen ska spelas färdigt!!
Vid stora förseningar kan Tävl.ledningen besluta om åtgärder för
att komma ifatt tidsprogrammet.
Spolning mellan varje match. Ingen spolning i periodpauserna.

ANTAL SPELARE
PER MATCH

Varje lag äger rätt att spela med max 22 spelare varje match,
(=max 20 utespelare och 1-2 mv)
Vid spel med bara en mv, kan man ersätta med utespelare, vid
skada/sjukdom.
Lagl. ska SENAST 45 min före match i ”Tävlingscentralen”
ange vilka spelare som ska delta i matchen.
Efter matchen får båda lagen kopia på matchprotokollet
Ny match = nytt lag.

REGISTERING
AV LAG

REGLER / UTV.

Enligt Svenska Ishockeyförbundets bestämmelser.
Minsta utv.tid är 2 min. Svensk icing-regel gäller.
En time-out per lag och match är tillåten.
OBS! Tacklingar är tillåtna (fr o m 03-09-01)!

RESULTAT
& TABELLER

Redovisas i alla ishallar under Cupens gång.
Dessutom online på GIF:s hemsida: www.gbgif.se
Klicka där på "GÖTEBORGS ISHOCKEY CUP-loggan".
Klicka på ”Resultat” och välj vilken ishall Du vill ha resultat
ifrån.

GÖTEBORG ISHOCKEY CUP kan följas på internet: www.gbgif.se
och även på ”GIC:s specialsida”: www.goteborgishockeycup.se

FÖRVARING AV
MATERIEL

All ishockeymaterial och utrustning ska förvaras i omklädningsrummen på spelplatsen - dock ej 3 januari (p g a hallbyte på
morgonen 4 januari!).
Det finns speciella ”bagagerum”, för utrustning på hotellet ni
kan nyttja, spec. 1 och 3 jan.! Nyckel till dessa får ni låna i
hotell-receptionen.
OBS! Se även rubrik: "OMKLÄDNINGSRUM"

MATTIDER

Enl. särskild mattidslista. Respektera mattiderna. På alla
spelställen kan två lag äta samtidigt ! tänk på att
rest./serveringen är i direkt närhet av ishallen.

MATATTEST

Lagledaren för resp lag attesterar på en särskild lista, för varje
lag, antal som äter lunch och middag (resp antal kvällsmål !).

MATSEDEL

Se separat d:o!

LEDARFIKA

I varje ishall får ledarna gratis fika. Fråga funktionärerna var
det serveras.

MATSTÄLLEN;
LAGEN I:

ÄTER PÅ / I:

Angered Arena
Kungsbacka Ishall
Kungälvs Ishall Oasen (2-3/1)
Kållereds Ishall (2-3/1)
Marconihallen, Frölunda (4-5/1)
Vallhamra Ishall, Partille (4-5/1)
Åby Ishall, Mölndal

I arenan
I ishallen
I Idrottshallen (intill ishallen)
I ishallen
Klubbrum i ishallen
Samlingslokal i kyrkan
I ishallen

BAD

Ca AVST. FR. ISHALLEN

0m
0m
150 m
0m
0m
250 m
0 m

Oasen, Kungälv, är en ishall ihopbyggd med en simhall.Intill Åby
ishall finns en simhall. Angered är en ”Arena” med flera olika sim& badhallar. Alla kan alltså ta med badkläder och bada om intresse
finns. Badavgifter ingår dock EJ i deltagaravgiften!

OMKLÄDNINGSRUM Varje lag får varsitt omklädningsrum där mtrl också förvaras.
Materialen måste dock medtagas till hotellet 3 januari.
Detta för att materielen ska medtagas direkt till den nya ishallen
4 januari (resp tas hem för utslagna lag ).
Ta gärna med torklinor att hänga underställ & handdukar på!

SKRIDSKOSKYDD

Måste alla spelare ha med sig, då det behövs på de flesta
spelplatserna.

SKRIDSKOSLIPNING I varje grupp finns möjligheten till skridskoslipning. Ni får detaljinfo ang detta via infobrev från respektive arr. klubb (/ishall).
Fråga ”Kontaktpersonen” i ishallen var och när ni kan få Era
skridskor slipade. Avg. för slipning ingår EJ i deltagaravgiften.
SJUKVÅRDSTJÄNST

”Göteborgs Förstahjälpengrupp” ansvarar för sjukvårdstjänsten på
alla spelplatser under turneringen (= deras utbildade sjukvårdare är
på plats!).
Om sjukhusvård krävs – kontakta / åk till Barn-Akuten, Östra
Sjukhuset!

AKUT-SJUKVÅRD

Vid skador och sjukdom – kontakta i 1:a hand Barnakuten, Ö
Sjukhuset.
Barn-Akuten Östra Sjukhuset
tel 031 - 343 40 00
Alléjouren, S Allég.6
tel 031 - 725 00 54

FÖRSÄKRING

Alla deltagare måste ha egen försäkring! Svenska spelare
omfattas av sin lagförsäkring. Var & en lägger själv ut ev
kostnader (sjukhusbesök, taxi o likn) som försäkringen sedan
ersätter ( i Sverige: Svedea )
Spara kvitton på utlägg och skicka dessa till Svedea med
skadeblanketten.

"KONTAKTPERSON” En "Kontaktperson", med funktionärsbricka, kommer att finnas
i hallen under turneringens gång. "Kontaktperson", kan ni vända er
till vid ev. problem eller frågor ni har.
Det finns således inga lagvärdar till varje lag utan alla lag
sköter sig själva med hjälp av tilldelad info resp med hjälp av
”Kontaktpersonen” + övriga funktionärer.

INVIGNINGSCEREMONI 1 JAN.

I ”Dahlénsalen” 1 trappa upp från receptionen.
Invigningsceremonin genomförs i två omgångar med hälften av
lagen i vardera omgång, enligt särskild information om detta.

LEDARMÖTE
1 JANUARI

Efter invigningsceremonin har GIC:s Tävlingsledare ett möte med
ledare för deltagande GIC-lag ( detta gäller enbart för lag boende
på Scandic Crown), kl 20.30 – ca 21.15 enl särskild information i
”Dahlénsalen”, en trappa upp från receptionen.

BILPARKERING
I GÖTEBORG

Se P-info via: www.p-bolaget.goteborg.se

FÖR ANHÖRIGA OCH SUPPORTRAR !!
VÄGBESKRIVNING
TILL ISHALLARNA

Se under: www.ishallsguiden.se

INFORMATION OM

Göteborg stad: www.goteborg.com

KOMMUNALA BUSSAR http://www.goteborgssparvagar.se
& SPÅRVAGNAR
www.vasttrafik.se
Om enbart ett lag ska åka med vår buss till ishall/hotellet får gärna
ev anhöriga till lagets medlemmar även åka med om plats finns.
Det finns bra kommunala buss- & spårvagnslinjer t o r varje
Scandic Hotel.
PÅ- & AVSTIGNINGSHÅLLPLATS vid resp ishall är:
Angered Arena: ”Angereds Torg” (ca 350 m avst fr ishallen)
Kungsbacka Ishall: "Aranäsgymnasiet"(ca 400 m avst fr ishallen)
Kungälv Ishall (/Simhall) Oasen: Vid ”Is- & simhallen”
Kållereds Ishall: Idrottsplatsen” (ca 100 m avst fr ishallen)
Marconihallen: Musikvägen (ca 30 m från ishallen)
Vallhamra Ishall: "Bockamossen" (ca 150 m avst fr ishallen)
Åby Ishall: "Åby ishall" (ca 20 m avst fr ishallen)

