SPÅRVÄGEN FF
INBJUDER TILL

2008

Välkommen till sommarens
stora fotbollsfest och en av
Stockholms populäraste
7 & 5 mannaturneringar!!
16-18 AUGUSTI 2019 på Skarpnäcks Sportfält
Åldersklasser: Pojkar&flickor födda 07,08,09,10,11,12
ALLA LAG GARANTERAS minst 6 MATCHER!!
LAGPOKAL OCH MEDALJER TILL ALLA!!
ALLA MATCHER SPELAS PÅ NATUR OCH KONSTGRÄS!

Arrangör: Spårvägen fotbollsförening
Kontakt:
Kjell Irestam 0708/110676

Kansli:
kansli@sparvagensff.se
Anmälan:
www.spåretevent.se

Spårvägen FF har nöjet att inbjuda Er förening till Mini Tiger Cup 2019.
En härlig fotbollsupplevelse och en perfekt uppladdning inför höststarten!!
Den 24:e upplagan av Mini Tiger Cup spelas den 16-18 augusti 2019. Spelplats är som vanligt
natur och konstgräsplanerna på Skarpnäcks Sportfält. Förutom fotboll pågår en mängd
aktiviteter för de olika åldrarna runt om och i närheten av fotbollsplanerna. Naturligtvis finns
det också möjlighet till förtäring i form av t ex korv, hamburgare, kaffe och läsk m.m.
DATUM:

16-18 augusti 2019

SPELPLATS:

Skarpnäcks Sportfält Naturgräs och konstgräs

ÅLDERSKLASSER: 7-manna: Pojkar & Flickor födda, 2007 – 2008 – 2009

5 manna: Pojkar & Flickor födda: 2010 – 2011 - 2012
SPELFORM:

7 och 5 manna.
Enligt SvFF:s och StFF:s nya spelformer och riktlinjer.
Inga resultat redovisas eller slutspel genomförs.
För jämnare matcher finns det två klasser i 7-manna (se nedan)
Ingen nivåindelning i 5-manna.
Prio är förstås också att undvika att lag från samma förening, möter
varandra i cupen.

NIVÅINDELNING
7-MANNA:

För jämnare matcher har vi 2 klasser i 7 manna, Medel/Svår (M/S)
och Medel/Lätt (M/L)

Alla lag garanteras minst 6 matcher
SPELDAGAR:

Alla lag spelar under 2 dagar (alltså: inte alla 3 dagarna)

SPELTID:

Speltiden är 2*15 minuter i alla matcher..

DOMARE:

från Spårvägens A och J lag.

REGLER:

StFF:s regler och spelformer gäller i tillämpliga delar.

PRISER:

1 lagpokal per lag
Medaljer till alla spelare (max 15/lag)

ANMÄLAN: sker på www.spåretevent.se /Cuper/Mini Tiger Cup.

Er anmälan bekräftas genom att ni betalar anmälningsavgiften på 1.850 kronor
till Spårvägens FF plusgirokonto 32 36 35-3 snarast möjligt efter anmälan.
Tänk på att det kan bli fullt i vissa grupper innan 5 juni och att det då är
”först till kvarn” som gäller. Max antal lag: 146
OBS! Betalning krävs för att anmälan ska vara giltig!
.
Viktig information om inbetalning till Mini Tiger Cup 2019:
Vid inbetalning, uppge alltid:
MTC 2019, Förening/lagnamn/nr
(ex. MTC 2019, Spåret P08 lag 2)
Allt detta ska fyllas i för att vi ska kunna identifiera er anmälan och
säkerställa er medverkan.
SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR: 5 juni 2019.
SPELPROGRAM:

Speldagar och starttider publiceras på hemsida senast under juli
månad. Definitivt spelprogram publiceras senast 8 augusti på:
www.cuponline.se.
Maila eller ring oss gärna om ni vill ha ytterligare information.

Hjärtligt välkomna till

2019 !

Kontakt:
Spårvägen Fotboll, Mobil: 0708/110676, e-post: kansli@sparvagensff.se

