Östersundscupen 2017
29/9 - 1/10 2017
I september 2017 är det premiär för Sveriges nyaste innebandycup för
barn & ungdomar: Östersundscupen! Arrangemanget präglas av en
tydlig vilja att sticka ut och skapa en fantastisk upplevelse för både
spelare/ledare och publik och nu vill vi att ni ska vara med!
För oss på Östersundscupen är socialt engagemang och ett varmt hjärta
en absolut självklarhet. Vi vill bidra till att barn/ungdomar får en
möjlighet att spela matcher och ha en social samvaro under cupen.

Vi vill också med denna cup bidra till att besegra cancer!
Därför kommer vi skänka 10% av lagens anmälningsavgift
samt 20% av alla sponsorintäkter till denna insamling:
Östersundscupen mot cancer

Östersundscupen är uppdelad i:
6 st klasser, 3 st pojkklasser (P) och 3 st flickklasser (F).
Ungdomsklasser:
F01/02/, F03/04, P01/02, P03/04
Dessa klasser spelar över tre dagar, från fredagen den 29 september till
söndagen den 1 oktober.
Matchtiden i samtliga klasser är 2x15 minuter.

Alla finaler spelas 2x20 minuter och med effektiv speltid de sista tre
minuterna. Samtliga lag garanteras minst fem matcher.
Knatteklasser:
F05/06, P05/06
Dessa klasser spelar över två dagar, från lördagen den 7 oktober till
söndagen den 8 oktober.
Matchtiden är 2x15 minuter. Inga resultat eller tabeller kommer att
redovisas, enligt Svenska Innebandyförbundets regler. Samtliga lag
garanteras minst fyra matcher.
I samtliga klasser (både knatte- och ungdomsklasserna) gäller
matchgarantin såvida fullt antal lag anmäler sig (8 lag) och kommer till
start. I samtliga klasser gäller först-till-kvarn principen.
Anmälningsavgift före 1/7 - 2017
- 2500 kr (3000 kr) Ungdomsklassen
- 2000 kr (2500 kr) Knatteklassen
- Östersundscupen förbehåller sig rätten att slå ihop klasser om
det inte blir fullt antal lag.
Mer info om cupen:
www.östersundscupen.se
info@ostersundscupen.se

Varmt välkomna till Östersundscupen! Cupen för hela familjen.
Missa inte premiären av Östersundscupen!
Med vänliga innebandyhälsningar.
Gänget bakom Östersundscupen.

