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BURGER KING FUTSAL CUP 

som spelas i Munkedals Sporthall 

PLATS / SPELDAGAR 2019
Pojkar 13 spelar under fredagen den 8 februari

Pojkar 9, 11, 15 spelar lördagen den 9 februari

Flickor 11, 13, 15 spelar söndagen den 10 februari

Ombyte sker i Sporthallens fyra stora omklädningsrum.

Uppvärmning sker i korridoren utanför omklädningsrummen, alt anvisad plats.

Sporthallens konstruktion begränsar rörligheten mellan läktare och 

omklädningsrum under pågående match. Vi rör oss enbart i matchpauserna.

KLASSER 2019
Pojkar 9 Födda 2010 eller senare (max 8 lag) – utom tävlan

Pojkar 11 Födda 2008 eller senare (max 8 lag) – utom tävlan

Pojkar 13 Födda 2006 eller senare (max 12 lag)

Pojkar 15 Födda 2004 eller senare (max 8 lag)

Flickor 11 Födda 2008 eller senare (max 8 lag) – utom tävlan

Flickor 13 Födda 2006 eller senare (max 8 lag)

Flickor 15 Födda 2004 eller senare (max 8 lag)

OBSERVERA: 

Vi har ett begränsat antal platser i varje klass. ”Först till kvarn gäller!”

SPELTIDER / GENOMFÖRANDE
Samtliga matcher spelas 1 x 12 minuter med rullande tid. 

Klasser från 13 år och uppåt – spelas med "effektiv tid sista spelminuten". 

Varje åldersgrupp spelas effektivt från första till sista matchen för 

att erhålla korta spelomgångar för lagen.

TÄVLINGSFORM / REGLER
Samtliga lag är garanterade att spela fyra matcher.

Grundspel från P/F 13 med minst fyra lag per grupp.

Därefter placeringsmatcher enligt följande; Grupp 1:or möter varann, 

Grupp 2:or möter varann, o.s.v. Ev. slutspel vid mer än 12 lag

För P/F 9-12 är utom tävlan - räknas inga poäng

ANMÄLAN / AVGIFT 2019
Anmälan ska göras via mail till cup@svarteborg.se

Vi har ett begränsat antal platser i varje klass. ”Först till kvarn gäller!”

Anmälan vill vi ha senast 10:e januari 2019 (Cupen lottas veckan därefter)

Anmälningsavgiften 800 kr/lag inbetalas på Bankgiro 516-2573
Inbetalning bör  göras omgående efter bokning för att erhålla lagplats till Cupen.

Arrangören förbehåller sig rätten till omdispositioner och strykningar av klasser.

PRISER

Årsklasser upp t.o.m. 12 år - sker utom tävlan 

Samtliga spelare som deltar i årsklass 9-12 erhåller medalj.

Från 13-årsklasser och uppåt

Finallagen (1:an & 2:an) i respektive klass erhåller Föreningspokal

Medaljer till spelarna i Lag som placerat sig 1-2-3 i resp. klass (max 12 st./lag)

.

DOMARE
Varje match kommer att dömas av två domare med domarlicens för Futsal.

DISPENSER
Se separat dokument för regler. ( www.svarteborg.se ) Futsalcup / Dokument

Laguppställningen till Cup-sekretariatet senast 30 min innan första match.

Det åligger lagledare med fler än två överåriga spelare i sitt lag att meddela dels

Cupkansliet, domare samt motståndarlag vilka som spelar inför varje match.

KIOSK / SERVERING
Kiosk och servering finns i Sporthallen där följande finns till försäljning;

Korv med bröd, smörgåsar, frukter, drycker, kaffe, tea, fikabröd, godis bl.a,

ARRAGNGÖR/SANKTION
Svarteborgs FK cup@svarteborg.se www.svarteborg.se

Cupen är sanktionerad av Svenska FF och Bohusläns Fotbollsförbund

KONTAKTPERSONER
Anmälan/Cup Kansli     Lotta Hedesbo, Mobil 073-5005170

Kassör/Ekonomi:          Helena Samuelsson Mobil 070-6125227

Tävlingsansvarig Lars Arvidsson Mobil 070-6967082

Regler och övriga dokument för Futsalcupen finns på hemsidan; 

www.svarteborg.se (menyval Fotboll / Futsal Cup)


