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HALMSTAD HAMMERS
PÅSKSMÄLLS CUP 2022
Fredagen 29 April & Lördagen den 30 April anordnar vi årets påsksmälls cup som spelas i
Halmstad arena.
Lag:
10 st lag, 2 grupper a ?5 st lag.
Lagen får ställa upp med max 15st utespelare
Alla lag har ett eget stort låsbart omklädningsrum under hela turneringen till sitt förfogande.
Antal matcher: Minst 5 matcher per lag + eventuella slutspelsmatcher.
Speltid:
2×12 min (rullande tid)
Generella regler:
Varje lag får ställa upp med högst 15st utespelare
Om spelare faller bort under turneringen av någon anledning får de ej ersättas under
turneringens gång
Ingen spelare får deltaga i mer än ett (1) lag
Inga aktiva (licensierade) spelare får deltaga
Offside tillämpas
Icing tillämpas inte
Utvisningar tillämpas, utvisningstiden är 1min från det att pucken släpps
Påsksmällen tillhandahåller alla målvakter
Inga egna målvakter är tillåtna
Målvakterna byter sida efter första perioden (8min)
Domare släpper pucken i rask takt, oavsett om spelare finns på plats eller inte.
Att maska lönar sig inte!
Placering avgörs efter
Poäng
2. Målskillnad
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3. Inbördes möten
4. Flest gjorda mål
Oavgjorda matcher resulterar i 1p till vardera lag. Vid oavgjort i finalspelet spelas först 5min
Sudden Death, därefter tillämpas straffslag är resultatet fortfarande oavgjort efter 3 straffrundor
tillämpas även här Sudden Death.
Om bråk uppstår mellan spelare skall dessa spelare omedelbart lämna arenan och är inte
välkomna att deltaga i resten av turneringen.
Om någon spelare bråkar med domare skall dessa spelare omedelbart lämna arenan och är inte
välkomna att deltaga i resten av turneringen.
Inga tacklingar.
Inga slagskott.
ALL FÖRTÄRING AV ALKOHOL UNDER TURNERINGEN ÄR FÖRBJUDEN.
ALKOHOLTESTER KAN UTFÖRAS
ATT TA MED ALKOHOL IN I HALMSTAD ARENA ÄR STRÄNGT FÖRBJUDET
ÖVERTRÄDELSE BESTRAFFAS MED OMEDELBAR DISKVALIFICERING
Domare:
Vi tillämpar det berömda två domare systemet
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