
Getinge IF:s Ungdomssektion inbjuder er förening till cup i futsal. 
Turneringen genomförs med poolspel för P7 – P12 och F7 – F12 samt 
gruppspel och finalspel för klasserna P13, P14, F13 och F14.

Följande Klasser Finns:

P7 (födda 13) F7 (födda 13)

P8 (födda 12) F8 (födda 12)

P9 (födda 11) F9 (födda 11)

P10 (födda 10) F10 (födda 10)

P11 (födda 09) F11 (födda 09)

P12 (födda 08) F12  (födda 08)

P13 (födda 07) F13  (födda 07)

P14 (födda 06) F14  (födda 06)

daTUM: 

LÖRDAG 18 januari Tävlingsspel  P13 + P14

SÖNDAG 19 januari  Tävlingsspel F13 + F14

LÖRDAG 25 januari Poolspel P10   

SÖNDAG 26 januari Poolspel P7 + P11

LÖRDAG 1 februari Poolspel F7 + F8 + F12

SÖNDAG 2 februari Poolspel F9 + F10 + F11.

LÖRDAG 8 februari Poolspel P8 + P12

SÖNDAG 9 februari Poolspel P9

BeGrÄnsninG Av praktiska skäl 
är turneringen begränsad till 32 
lag / speldag. Varje förening har 
rätt att anmäla mer än ett lag och 
tävlingskommittén förbehåller sig 
rätten att avvisa lag vid eventu-
ell överanmälan. Reservation för 
eventuell flytt av speldatum.

anMÄlan Sista anmälnings-
dag är den 30 november 2019 
på www.cupmate.nu/cup/ge-
tinge-cupen. Anmäl ska innehålla 
förening, klass och kontaktper-
son. Anmälan är inte godkänd för-
rän inbetalningen av start avgif-
ten är verifierad på Bg 737-8078. 
För eventuellt avvisade lag kom-
mer inbetalda avgifter att snarast 
återbetalas. OBS! kontaktperson, 
mailadress och telefonnummer 
måste anges på anmälan.

aVGiFT Deltagaravgiften är 850 
kr per lag som skall vara betalt 
senast den 30 november 2019. 
Efteranmälningar godtas om det 
finns platser kvar.

ÅTerBUd Vid återbud är start-
avgiften förverkad. Återbud skall 
ske via mail.

sanKTiOn Tävlingen är sank-
tionerad av Hallands Fotbollsför-
bund.Tuneringen följer Fotbollens 
spela, lek och lär och HFF:s riktlin-
jer för barn- och ungdomsfotboll.

anTalsPelare Varje lag be-
står av målvakt och 4 utespelare 
samt max 7 avbytare per match.
Obegränsat antal spelare får dock 
sammanlagt användas i varje lag 
under cupen. Spelare får repre-
sentera sin förening i mer än ett 
lag, dock ej i samma åldersgrupp.  
Inga åldersdispenser medges.

Priser Deltagare i poolspel er-
håller medalj. Placering 1, 2 och 
3 i P13, P14, F13 och F14 erhåller 
medalj. 

ledare Ledare ska ha genomgått 
Grönt kort – leda laget. Intyg ska 
bäras runt halsen. (Hallänska lag)

lOTTninG Gruppindelningar, 
spelregler samt tidsschema finns 
på www.cupmate.nu/cup/ge-
tinge-cupen senast vecka 2.

dOMare Utbildade domare dö-
mer i samtliga matcher.

MaTCHTid 
Matchtiden är 1 x 12 min.

serVerinG Servering finns, t.ex. 
kaffe, varm korv, hamburgare, 
läsk, godis, frukt mm.

FörFrÅGninGar Besvaras via 
vår mailadress: 
getingecupen@getingeif.se
 

www.cupmate.nu/cup/getinge-cupen


