Inbjudan till
GP Pucken
Säsongen 2020/2021

Hej,
En ny säsong drar snart igång och det är dags att anmäla sig till Sveriges äldsta
och största fristående ishockey cup - GP Pucken som denna säsong fyller 66 år.
Till säsongen 20/21 gör vi förändringar i GP Pucken, cupen kommer följa
Svenska Ishockeyförbundets spelformer i hemmaplansmodellen, läs om detta i
dokument upplägg/ramverk/spelregler.
Cupen bygger på 2 speldagar där gruppspelet förläggs till helgen vecka 47 och
slutspelet helgen vecka 5.
De två bästa lagen i respektive årskull möts i final lördagen vecka 9.
Välkommen med Er anmälan
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 Anmälan görs klubbvis använd bifogad anmälningsblankett.
 Anmälningsavgift 2 995 kr/lag sätts in på GIF bankgiro 189–6059 senast 4
oktober klubben gör en inbetalning för alla klubbens anmälda lag.
 Lag som anmäler sig ska även skicka in en arrangörsansökan:
o Antal lag som anmäls från förening
 1 lag, arrangera minst 1 gruppspel eller 1 slutspel
 2-5 lag, arrangera 1 gruppspel och 1 slutspel
 Fler än 6 lag, arrangera 2 gruppspel och 2 slutspel
 Läs mer om förutsättningar för arrangörsanmälan
 Om ingen arrangörsansökan skickas in så erbjuds lagen plats efter tillgång.
Göteborgs & Bohuslän/Dal hockeydistrikt kommer göra uppehåll i serie/poolspel för
B2 och neråt när GP pucken spelas. Deltagande lag i GP pucken från Göteborg och
Bohuslän/Dal är sanktionerade att delta.
Övriga lag ska söka sanktion från sitt distriktsförbund.

Välkommen att vara med i GP Pucken säsongen 2020/2021
Med vänliga hälsningar
Göteborgs Ishockeyförbund

Patrik Norrman
Kanslichef & tävlingsansvarig för GP Pucken

Anmälningsblankett
Ja, vi

förening:

vill delta i GP Pucken med lag, samt arrangera
GP Pucken datum enligt nedan

Anmälan ska göras klubbvis

Anmälan för tjejerna hanteras separat
B2 (födda -08)
Lag 1
lördag 21
Lag 2
november
Lag 3
Kontaktperson för B2
Namn
Mejl & mobilnummer
C1 (födda -09)
Lag 1
söndag 22
Lag 2
november
Lag 3
Kontaktperson för C1
Namn
Mejl & mobilnummer
C2 (födda -10)
Lag 1
lördag 21
Lag 2
november
Lag 3
Kontaktperson för C2
Namn
Mejl & mobilnummer
D1 (födda -11)
söndag 22
november

Lag 1
Lag 2
Lag 3
Lag 4
Kontaktperson för D1
Namn
Mejl & mobilnummer
Mejla anmälan till Marit Tollesson på marit.tollesson@gbgif.se senast 13 september.
Sätt in deltagaravgift på 2 995 kr/lag till GIF Bankgiro 189-6059 senast 4 oktober.
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Arrangörsanmälan
Vi har anmält lag till GP Pucken och självklart anmäler vi oss enligt nedan för att arrangera
GP-pucken hos oss!

 Antal lag som anmäls från förening:
o 1 lag, arrangera minst 1 gruppspel eller 1 slutspel
o 2-5 lag, arrangera 1 gruppspel och 1 slutspel
o Fler än 6 lag, arrangera 2 gruppspel och 2 slutspel
 Om ingen arrangörsansökan skickas in så erbjuds lagen plats efter tillgång.

Vad behövs för att arrangera
Planavdelare/sarg
Omklädningsrum
Föreningsdomare

D1 & C2
120 meter
6 styck
Ja

C1 & B2
60 meter
6 styck
Ja

Göteborgs Ishockeyförbund betalar 250 kr/h för istid
Göteborgs Ishockeyförbund betalar domarkostnaden
Gruppspel
21 november
22 november

Sätt kryss

Slutspel
6 februari
7 februari

Sätt kryss

Finaldagen
6 mars

Sätt kryss

Förening
Namn
Mejl & mobilnummer
Funktion i klubben

Tacksam för svar senast 13 september

