
       RÅSLÄTTSCUPEN 
     16 DECEMBER 2017 
 

FUTSALCUP 
MED ÖVER 

75 000 KR I PRISPOTTEN 

 

Råslätt SK har nöjet att för det 39:e året i rad arrangera Sveriges största 
futsalcup för seniorer den 16:e december 2017.        
2016 stod stjärnspäckade Falcao Futsal Club Stockholm med spelare 
som Kennedy Bakircioglü, Nahir Besara och Stefan Batan m.m som 
segrare i herrklassen och Mariebo IK i damklassen.       

Vilka lag plockar hem de fina prischeckarna i år?  

När      Anmälan och betalningar 
2017-12-16 08:00-22:30 Anmälan sker via cupens hemsida  

www.cupmate.nu/cup/raslattscupen  
mail, brev eller telefonkontakt 

Lagsammansättning    Anmälan är giltig först då den är betald. 
Cupen begränsas till max 48 herrlag och 24 damlag Inbetalning sker till postgiro: 1 35 27-7.  
varje förening får anmäla max 2 lag i mån av plats. Märk inbetalningen med Råslättscupen 2017, 
Arrangören förbehåller sig rätten att stryka ett av klubbens namn, kontaktperson och telefonnummer. 
lagen för att bereda plats för fler föreningar.  

Sista dag för anmälan och betalning är 2017-11-30 
Spelplats Anmälningsavgiften är: 
Alla matcher spelas inomhus på konstgräs i   2250 kr för herrlag och 4000 kr vid anmälan av 2 lag. 
Elmiahallen (Tipshallen) på Rosenlund   1750 kr för damlag och 3000 kr vid anmälan av 2 lag . 
(i anslutning till Kinnarps Arena), Jönköping. Betalningen är bindande och betalda avgifter 

återbetalas ej.    
Licensering       
OBS! Samtliga spelare skall vara futsalregistrerade Viktiga datum  
för den förening man representerar, övergångar som 2017-12-01 anmälan och betalningen gjord   
är pågående och betalda godtas. 2017-12-04 spelschema på hemsidan 
Licenslista från FOGIS lämnas i sekretariatet ihop med 2017-12-16 cupspel 
laguppställning 30 min innan första matchen.  
 
Cupupplägg Övriga upplysningar om Futsal 
Uppdelat i 8 grupper med vardera 6 lag för herrar. För mer information om Futsal se www.futsal.se 
För damer uppdelat i 4 grupper med vardera 6 lag. 
Gruppspelet genomförs som enkelserie  För mer info kontakta oss i Råslätt SK 
De två bästa lagen i varje grupp går vidare till slutspel. Råslätt SK  
Match om 3:e pris spelas inte   BOX 8005, 55008 Jönköping 
      Tel: 0700786607 
Speltid      E-post: kansli@raslattsk.se 
1x12 minuter i gruppspelet.    www.raslattsk.se     
2x10 minuter i slutspelet.      
  
Priser 
Delas ut till de fyra bästa lagen enligt följande: 
 
Herrar:      Damer: 
1:a plats 30 000 kr kontant    1:a plats 15 000 kr i presentkort 
2:a plats 12 500 kr i presentkort   2:a plats 5 000 kr i presentkort 
3:e/4:e plats Gratis deltagande 2018 + 2000 kr kontant 3:e/4:e plats Gratis deltagande 2018 + 1500 kr kontant 
 
Priser delas även ut till: bästa spelare, bästa målvakt och skyttekung i vardera klass. 

 
  Sanktionerad av Smålands Fotbollsförbund arrangerad av Råslätts SK 

http://www.cupmate.nu/cup/raslattscupen
http://www.futsal.se/

