SÅ AVGÖRS WORLD CUP 2019
MATCHTIDEN - 2 x 30 minuter med 15 minuters paus.
ANTAL SPELARE – Ett lag kan använda 17 spelare vid match. Sex avbytare, varav en målvakt. Det får finnas
maximalt fem ledare vid spelarbåset. Det är tillåtet att ta en timeout.

POÄNG OCH OAVGJORDA MATCHER – I årets World Cup kommer segrande lag i matcherna i gruppspelet
att tilldelas 3 poäng, oavgjord match ger 1 poäng vardera och förlust 0 poäng.
Vid oavgjort resultat vid matchens slut följer straffläggning för att skilja lagen åt om de i sluttabellen hamnar på
samma poäng. Tre straffar vardera. Om inget avgörande sker fortsätter straffläggningen med en straff i taget.
Ett lag måste använda olika straffskyttar tills något av lagen vunnit. En spelare som är tidsutvisad får slå straff,
men inte en spelare som fått matchstraff.
I kvartsfinaler och semifinaler avgörs oavgjorda matcher på samma sätt som i gruppspelet.

Finalen skiljer sig från övriga matcher. Vid oavgjort resultat följer förlängning ”sudden death” 2x10 min. Om
inget avgörande sker följer straffläggning om 5 straffar vardera och därefter en straff i taget. Laget skall
använda olika straffskyttar tills något av lagen vunnit. En spelare som är tidsutvisad får slå straff, men inte en
som fått matchstraff.

SÅ AVGÖRS LAGENS PLACERING I GRUPPTABELLEN
1. Antal poäng bestämmer i första hand placeringarna.
2. Om två lag har lika antal poäng:
a) Inbördes möte, inklusive eventuella straffar efter ordinarie speltid.
3. Om tre lag har lika antal poäng:
a) Målskillnad räknas på de matcher som spelats mellan dessa tre lag (exkl. straffar efter ord. speltid).
b) Flest gjorda mål räknas på matcherna mellan dessa lag (exkl. straffar efter ord. speltid).
c) Om ett eller flera lag nu kan urskiljas bestäms placeringen av kvarvarande lag genom först målskillnad och
sedan flest gjorda mål.
d) Är de kvarvarande lagen två avgör i sista hand inbördes möte mellan dessa två lag.
e) Om man inte kan bestämma placeringen enligt b) - d) inkluderas matcherna mellan alla lag i gruppen i
beräkningen av först målskillnad och sedan mest gjorda mål.
f) Om det fortfarande inte går att skilja lagen åt så avgörs placeringarna genom lottning.
4. Om fyra lag har lika antal poäng:
a) Målskillnad (exkl. straffar efter ord speltid)
b) Flest gjorda mål (exkl. straffar efter ord speltid).
c) Om det fortfarande inte går att skilja lagen åt så avgörs placeringarna genom lottdragning.

SÅ AVGÖRS SLUTSPELET
En grundläggande förutsättning är att mästarna i Ryssland och Sverige inte får mötas förrän tidigast i en
eventuell final.
De fem seriesegrarna och de tre bästa tvåorna går till kvartsfinal. Seriesegrarna rankas sinsemellan utifrån i
första hand poäng i gruppspelet, i andra hand målskillnad och i tredje hand flest gjorda mål.
De tre bästa tvåorna skiljs ut från övriga tvåor utifrån i första hand poäng i gruppspelet, i andra hand
målskillnad och i tredje hand flest gjorda mål. I sista hand avgör lottning.
KVARTSFINALERNA
Kvartsfinal 1 - Gruppvinnare med ranking 1 väljer först sin motståndare bland de tre grupptvåorna.
Kvartsfinal 2 - Gruppvinnare med ranking 2 väljer därefter bland kvarvarande grupptvåor.
Kvartsfinal 3 - Gruppvinnare med ranking 3 möter den kvarvarande grupptvåan.
Kvartsfinal 4 - Gruppvinnare med ranking 4 möter gruppvinnare med ranking 5.
SEMIFINALERNA
Semifinal 1 - Det lag av de fyra som rankats högst efter gruppspelet möter det lag som rankats lägst.
Semifinal 2 - Det lag som rankats näst högst efter gruppspelet möter det lag som rankats näst lägst.

