Eskilstuna Linden Hockey inbjuder till
17:e upplagan av

Eskilstuna Hockeymästerskap för företag
Lördag 6 april 2019
i Sméhallen, Eskilstuna

Spelform
Cupen är uppdelad i två grupper med fyra lag i varje.
I resp. grupp möter alla varandra. Ettorna går tillsammans med bästa tvåan vidare till semifinal, därefter final.
I slutspelet är det sudden straffar vid lika resultat. Alla lag garanteras minst två matcher. Vi förbehåller oss
rätten att ändra spelform utifrån anmälda lag.
Matchtid
2 x 10 min. effektiv tid.
Spelregler
Veteranregler gäller, d.v.s. inga tacklingar och inga slagskott. Spelartruppen är begränsad till följande:
Max 3 st. aktiva hockeyspelare per lag. Aktiva hockeyspelare = tävlande på ungdom-, junior-, senior- eller
veterannivå innevarande säsong. Målvakter får inte vara aktiva på ungdom, junior eller seniornivå.
Tillåtet att använda aktiva dam/tjejhockeyspelare utöver de 3 ovan aktiva hockeyspelare.
Det är inte tillåtet att låna spelare av varandra.
Vid lika antal poäng i gruppspelet avgör följande: 1 Inbördes möte, 2 Målskillnad, 3 Flest gjorda mål, 4 Lottning.
Anmälningsavgift
7000 kronor. Inbetalas samtidigt som anmälan insänds. BG 421–5448 Linden Hockey. Märk inbetalningen med
Eskilstuna Hockeymästerskap. Anmälan är giltig först då anmälningsavgift är Linden tillhanda. Vi kör efter
principen ”Först till kvarn”.
Utrustning
Vid behov så finns det utrustning att låna av Linden.
Servering
Cafeterian hålls öppen under hela dagen. Där finns det bl.a. korv m mos, toast, kaffe, mm.
Övrigt
Spelprogram sändes ut så snart vi har 8 lag anmälda. Spolning sker efter 2 matcher i följd (ej i paus).
Alla lag är garanterade tre matcher. Laguppställningen skickas till Lindens kansli senast 29 mars. Den trupp
som anmäls spelar cupen. Anmälningsavgiften återbetalas till de lag som inte bereds plats. Lämnar man återbud
betalas avgiften inte tillbaka. Alkoholförbud gäller under hela turneringen.
Priser
Vandringspokal till segrande lag.
Kontaktperson:
Johan Lainio Tel: 016-51 52 86

E-post: lindenhockey@quicknet.se
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Anmälan

Eskilstuna Hockeymästerskap för företag
Lördag 6 april 2019
Lagets namn ______________________________________________________________
Antal spelare ______________________________________________________________
Kontaktperson, namn _______________________________________________________
Adress ___________________________________________________________________
Postadress ________________________________________________________________
Telnr _____________________________ Mobilnr _______________________________
E-postadress ______________________________________________________________
Skicka anmälan via e-post till:
lindenhockey@quicknet.se

Eskilstuna Linden Hockey | Sméhallen Kjulavägen 70 | 633 62 Eskilstuna
Tel 016-51 52 86 | www.lindenhockey.nu | lindenhockey@quicknet.se

Laguppställning 6 april 2019
Lag:
Namn:

Namn:
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