Inbjudan till:

Ytterby Cup
19-20 augusti 2017
Flickor/Pojkar födda 2005-2009
5-, 7- och 9-manna lag
Som en perfekt uppptart efter sommaren ligger denna cup, helgen efter skolorna startat.
Vi har många lag som återkommer år efter år då detta ger en härlig samling inför höstsäsongen
Vi spelar i tre olika spelformer, 5-, 7- och 9-mannafotboll. Vi har en vältrimmad organisation som
gör allt för att er uppllevelse på Yttern skall bli så bra som möjligt. Alla lag garanteras 4 matcher
och cupen färdigspelas på en dag för respektive klasser.
Vi sänker anmälningsavgiften för 7/9-manna då vi inte har slutspel vilket sänker kostnaderna för
arrangemanget. Det innebär också att vi har möjlighet att korta ner väntetiderna mellan
matcherna mot tidigare år.
Information om Cupen:
Datum:

19-20 Augusti. Speldag per klass meddelas när programmet är klart
Varje klass färdigspelas på en dag

Plats:

Idrottsplatsen Yttern, Ytterby

Antal spelare:

Obegränsat

Antal lag per klass

Begränsat antal lag per åldersklass, först till kvarn….

Anmälan:

Amälan görs via cupens hemsida: www.ytterbycup.se.
Ni hittar ocks mer info på http://www.ytterbyis.nu/sida/?ID=64784

Anmälningsavgift:

Inbetalningsdatum av anmälningsavgift gäller vid överanmälan. Ju tidigare ni
betalar desto säkrare är ni på er plats.
Anmälningsavgiften är:
9-mannalag (2005)
700 kr/lag
7-mannalag (2006/07)
550 kr/lag
5-mannalag (2008/09)
400 kr/lag
Betalas på Ytterby IS bankgiro: 253-2562
Ange klubb, åldersklass på bankgiro inbetalningen
Sista anmälningsdag: 16 juni 2017

Kontaktuppgifter Ytterby IS kansli:
Telefon:
0303-910 60
Mail:
ytterbyis@telia.com
Hemsida:
www.ytterbyis.nu

Tävlingsform
Poolspel där samtliga lag garanteras 4 matcher. Inga slutspel.
Matchtid
Alla Matcher spelas 2x12 minuter, med max 3 minuters paus.

Spelregler
Ytterby Cup har sanktion av Göteborgs Fotbollsförbund och följer deras 5-, 7- och 9-manna regler
som gäller i seriespel.

Domare
Matcherna döms av spelare från Ytterby IS som genomgått den interna föreningsdomarutbildningen.
Antal spelare/Spelarbyten
Obegränsat antal avbytare per match, obegränsat antal byten per match.
Byte sker vi långsida, där tränare/avbytare är placerade.
Överåriga spelare
Ifall lag inte klarar att ställa upp med rena ålderslag får man använda i 7/9-manna max två stycken
ett år äldre spelare per match och i 5-manna en max ett år äldre spelare per match

Priser/Prisutdelning
Medaljer till alla deltagande lag.
Prisutdelning sker direkt efter avslutad match vid anvisad plats.

Parkering
OBS; Inte säkert att GPS-navigering fungerar till Yttern.
Ta reda på innan var planen ligger och hur ni hittar dit!
De lag som kommer först till Yttern kommer vi att guida in till
parkeringen på grusplan (se karta) där vi fyller på innan
vi börjar att använda ordinarie parkering.
Respektera parkeringsvakternas anvisningar,
så vi får bra ordning på parkeringen

