LÄMNA MATERIAL
Under fredagen mellan 16:30 – 19:30.

PARKERING
Hela parkeringen på Hyllie sportcenter är gratis
för de som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad. För övriga är parkeringen avgiftsbelagd.

MALMÖ OPEN HEMSIDA
Allt om matcherna och resultat uppdateras
löpande under turneringen på hemsidan
http://www.malmo-open.com/

ELHOCKEYTURNERING
Hyllie Sportcenter
TIDSSCHEMA
Fredag

16:30
19:30

Lokalen öppnar
Lokalen stänger

MALMÖ OPEN APP
Allt om matcherna och resultat uppdateras
löpande under turneringen i appen (Android &
IOS). Här går det enkelt att se vilka matcher som
livestreamas.

LIVESTREAMING
Lördag

Söndag

08:00
09:00
09:15
09:30
14:00
14:30
17:00

Lokalen öppnar
Invigning
Domarmöte
1:a matchen i kvalspelet
Paus
1:a match divisionsspelet
Slut för dagen

08:30
09:30
14:00

Lokalen öppnar
Matchstart
Prisutdelning

FRÅGOR
Anders Wesslén
+46705172619 elhockey@2w.se

Malmö Open kommer att livestreama många
matcher som spelas. Ni hittar vilka elhockey
matcher som livestreamas i Malmö Open appen
eller på https://solidsport.com/malmoopen

TURNERINGSREGLER FÖR MO-19
Laguppställningen
Ett lag består av tre till sex spelare. Inför varje
match kontrolleras laguppställningen mot
matchprotokollet. Lagets spelare kan ändras
fram till fram till fredagen den 8 februari klockan
16.00 till elhockey@2w.se. Ändringen ska
bekräftas av tävlingsledning för att vara
gällande.

Poängberäkning
3 poäng för seger samt 1 poäng för oavgjort.
Vid samma poäng avgörs placeringen av:
1 – målskillnad
2 – antal gjorda mål
3 – inbördes möten
4 – straffläggning, se nedan
Straffläggning för placering
Straffläggning kan används för att avgöra
placeringar i kval- och divisionsspelet.
Straffläggning för placering i:
Kvalspelet avgörs 14.00 på lördagen
Divisionsspelet avgörs 14.00 på söndagen
Varje lag tar ut 3 spelare som lägger en straff
var. Är det fortfarande lika efter 3 straffar
fortsätter straffläggningen i samma ordning,
straff efter straff tills det ena laget vinner. Efter
sammanlagt 9 straffar halveras målet.
Straff måste lägga inom 15 sekunder efter
domarens signal.
Rött kort
Om en spelare tilldelas rött kort blir spelaren
diskvalificerad från spel för resten av matchen
samt hela nästa match. Laget får ersätta den
diskvalificerade spelare med en annan spelare i
laget efter 2 minuters utvisning

SPELUPPLÄGG

Röd

Alla lag delas in i ett kvalspel. Placeringen i
kvalspelet avgör efterföljande divisionsspel.
Alla grupper spelas i rak serie.
Matchtid 2 x 15 minuter.
Alla lag kommer att spela 5 matcher.

Lillestrøm El-innebandyklubb Eagles
IFAH Blå
Aarhus Rolling Tigers

Grön FIFH Electric Hockey A
IFAH Svart
BVH Verket El-innebandy Lions
Gul

Aabenraa El-hockey Dream Team
3VLion Blåvit
København El-hockey klub

Blå

Aabenraa El-hockey Austronaut
FIFH Eagles
BVH Verket El-innebandy Tigers

DIVISIONSPEL
Alla lag delas in, efter resultat i kvalspelet, i tre
divisioner A, B och C.
Varje division möts i en rak serie.
Matchtid är 2 x 15 minuter.

Division A (4 lag)
1:or från grupp Grön och Röd
2:or från grupp Grön och Röd

Division B (4 lag)
3:or från grupp Grön och Röd
1:or från grupp Gul och Blå

KVALSPEL

Division C (4 lag)

12 lag delas in i 4 grupper för spel i rak serie.
Matchtid är 2 x 15 minuter.

2:or från grupp Gul och Blå
3:or från grupp Gul och Blå

SPELSCHEMA
Spelschemat är publicerat på Malmö Opens
hemsida samt i Malmö Open appen, se ovan.
Matchordningen i kvalspelet kan ändras fram till
fredag klockan 18.00.
Spelschemat för divisionsspelet publiceras efter
att alla matcher i kvalspelet är färdigspelade.

