SPELSCHEMA MIXED-SM ULTIMATE FRISBEE 2017 BORÅS

Grupp A
VIF
SeE6
The Dalahästs

LÖRDAG
Klockan
10.00
11.50
13.40
15.30
17.30

SÖNDAG
Klockan
09.00
11.00

Grupp B
KFUM Örebro
Akka
La Bamba

Plan 1 – Borås Arena
Akka – La bamba
KFUM Örebro – Akka
The Dalahästs - VIF
Kvartsfinal 1
A2 – B3
Semifinal 1
A1 – Vinnare kvart 2

Plan 1 – Borås Arena
Bronsmatch
FINAL !!!

Plan 2 - Ålgårdsplanen
SeE6 – The Dalahästs
VIF – SeE6
La Bamba – KFUM Örebro
Kvartsfinal 2
B2 – A3
Semifinal 2
B1 – Vinnare kvart 1

Plan 2 - Ålgårdsplanen
Match om 5-6:e plats

Matcher på lördag samt bronsmatch och match om 5-6:e plats
Match till 13, tidstak 80 minuter.
Halvlekspaus om 4min efter ett lag uppnått 7 poäng eller efter 40 minuter +1 mål på ledande lag.
Om inget lag uppnått 13 poäng efter tidstak och efter att pågående poäng spelas klart spelas
matchen till +1 poäng på ledande lag, dock aldrig högre än 13.

Finalen
Match till 15, tidstak 100 minuter.
Halvlekspaus om 7 min efter ett lag har uppnått 8 poäng eller efter 50 minuter +1 mål på ledande lag.
Om ingen lag uppnått 15 poäng efter tidstak och efter att pågående poäng spelas klart spelas
matchen till +1 poäng på ledande lag, dock aldrig högre än 15.

Timeouts
2 st á 2min per lag per halvlek.
Ingen timeout är tillåten när det är fem eller färre minuter kvar av matchen.
Tidstaket påverkar inte antalet timeouts ett lag har tillgång till.
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Regler för tie break enligt SFF:s tävlingsbestämmelser:
Om två lag hamnar på samma antal vunna matcher gäller inbördes möte.
Om tre lag eller fler har samma antal vunna matcher upprättas en ny tabell med enbart resultaten
från de inbördes mötena. Sedan gäller:
1.) Antal vunna matcher
2.) Målskillnad där enbart matcherna från de inbördes mötena räknas
3.) Målskillnad där alla matcher i gruppspelet räknas
4.) Antal gjorda mål där enbart matcherna från de inbördes mötena räknas
5.) Antal gjorda mål där alla matcher i gruppspelet räknas

