Spelschema/upplägg Göteborg Ishockey Cup 2019
Vi genomför vissa förändringar inför 2019
Alla lag kommer spela alla dagar och det blir 11 matcher/lag
I inbjudan till 2019 står det plats för 48 lag, men med det nya upplägget kommer vi kunna
växa GIC till 64 lag
8 lag per spelort
På varje spelort bildas det 2 grupper med 4 lag i varje grupp
Dag 1 grundspel:
En rak serie i varje grupp tre matcher per lag
Arena grupp Blå
Arena grupp Vit
Efter avslutade matcher har vi två tabeller/spelort med placering 1 till 4
Ettan och tvåan i respektive grupp bildar en ny grupp till dag två
Trean och Fyran i respektive grupp bildar en ny grupp till dag två
Dag 2 grundspel:
Arena grupp Blå fortsättning består av ettan och tvåan från dag ett
Arena grupp Vit fortsättning består av trean och fyran från dag ett
Efter avslutade matcher dag två har vi 2 tabeller med placering 1 till 4 (ranking 1-8/spelort)
Dag 3 slutspel
Beroende på hur många lag som är med i cupen se uppställning hur många slutspelsgrupper
det blir.
När alla lag har placerats i respektive slutspel, så görs en ranking med inspelade poäng,
målskillnad, mest gjorda mål (ranking 1-8)
Gruppindelningar
Arena Slutspelgrupp Blå Lag 1, 4, 5 & 8
Arena Slutspelgrupp Vit Lag 2, 3, 6 & 7
En rak serie spelas i respektive grupp
Efter avslutade matcher dag tre har vi 2 tabeller med placering 1 till 4
Dag 4 slutspel
Semifinal placering 5-8
Semifinal placering 1-4
Placering 7-8
Placering 5-6
Bronsmatch
Final
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Match 1: trean grupp vit vs fyran grupp blå
Match 2: trean grupp blå vs fyran grupp vit
Match 3: ettan grupp vit vs tvåan grupp blå
Match 4: ettan grupp blå vs tvåan grupp vit
Förlorare match 1 vs förlorare match 2
Vinnare match 1 vs vinnare match 2
Förlorare match 3 vs förlorare match 4
Vinnare match 3 vs vinnare match 4

8 lag går till respektive slutspel
Vid 48 lag anmälda så blir det enligt följande
A-slutspel Alla ettor plus två bästa tvåor
B-slutspel Övriga tvåor plus fyra bästa treor
C-slutspel Övriga treor plus alla fyror
D-slutspel Alla femmor plus två bästa sexor
E-slutspel Övriga sexor plus fyra bästa sjuor
F-slutspel Övriga sjuor och alla åttor
Vid 56 lag anmälda så blir det enligt följande
A-slutspel Alla ettor plus en bästa tvåa
B-slutspel Övriga tvåor plus två bästa treor
C-slutspel Övriga treor plus tre bästa fyror
D-slutspel Övriga fyror plus fyra bästa femmor
E-slutspel Övriga femmor plus fem bästa sexor
F-slutspel Övriga sexor plus sex bästa sjuor
G-slutspel Övriga sjuor plus alla åttor
Vid 64 lag anmälda så blir det enligt följande
A-slutspel Alla ettor
B-slutspel Alla tvåor
C-slutspel Alla treor
D-slutspel Alla fyror
E-slutspel Alla femmor
F-slutspel Alla sexor
G-slutspel Alla sjuor
H-slutspel Alla åttor
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