
Information Svenska Cupen på EB 5/1 – 6/1 2019

Träning före torsdag betalas till vaktmästare.
Torsdag och fredag stänger ytterdörren till MunktellArenan kl 20.00.

Lagen ska vara nominerade senast fredag kl 14.00.
Därefter bestäms gruppindelningen och startlistor kan göras iordning. 

Starttid lördag och söndag kl 08.00, träning kl 07.00 – 07.50.
Ingen träning lördag efter tävlingarnas slut.

Inslagning ett slag på bana 1 varje varv.

Kvalspel lördag 5/1
Avgörs i 4 grupper över 4 varv. Sista utsläpp beräknas till ca kl 18.00.
Grupp A och B består av 5 lag, Grupp C och D består av 6 lag.
Startordning: Grupp A – B – C – D. (Ej startgrupper)
Baserat på resultaten av Svenska Cupen på EB 2018 är följande lag seedade:
Grupp A Tantogårdens BGK
Grupp B Gullbergsbro BGK
Grupp C Uppsala BGK
Grupp D Skoghalls BGK
Därefter placeras lagen in i grupperna efter lagens snitt av säsongs-HCP.
Varje lag består av minst 4 spelare eller max 5 spelare. Består laget av 5 spelare stryks högsta 
resultatet efter varje kvalvarv. Poäng delas ut efter varje varv.
Vid lika slutpoäng räknas lägst antal slag. Hamnar lagen på samma poäng och slagantal tillämpas 
särspel med hela laget från bana 1 om det handlar om platserna till cupspelet.
De 4 bästa lagen från varje grupp går vidare till söndagens cupspel.

Cupspel söndag 6/1

Söndagens matcher spelas som slagspel över ett varv. Fyra spelare + eventuell reserv. Max ett byte 
per lag i varje match. Vid lika resultat tillämpas särspel med hela laget från bana 1 (ej reserv).

Åttondelsfinaler
Åttondelsfinal 1: A1 – C4
Åttondelsfinal 2: B2 – D3
Åttondelsfinal 3: C1 – A4
Åttondelsfinal 4: D2 – B3
Åttondelsfinal 5: A2 – C3
Åttondelsfinal 6: D1 – B4
Åttondelsfinal 7: B1 – D4
Åttondelsfinal 8: C2 – A3
Kvartsfinaler
Vinnarna i åttondelsfinal 1 resp 2 möts i kvartsfinal 1
Vinnarna i åttondelsfinal 3 resp 4 möts i kvartsfinal 2
Vinnarna i åttondelsfinal 5 resp 6 möts i kvartsfinal 3
Vinnarna i åttondelsfinal 7 resp 8 möts i kvartsfinal 4
Semifinaler
Vinnarna i kvartsfinal 1 resp 2 möts i semifinal 1
Vinnarna i kvartsfinal 3 resp 4 möts i semifinal 2
Vinnarna i semifinalerna möts i final och förlorarna möts i match om tredje plats.


