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Spiralen • Smedby • Vilbergen
Eneby • Söderköping • Skärblacka
Vammar • Fyren • Hårstorp • Östra Husby
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Ljura • Strömmen • Söderköping
Delfinen • Cityhallen • Brasken
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ICA Nära

Välkommen
till Smedby AIS
inomhusturnering i
Futsal som spelas i
Stadum Arena den
24-25 november
och 1 december
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Deltagarinformation

... för
dam, herr &
herrjunior

Smedby AIS och ICA hälsar alla välkomna
till vår traditionella inomhusturnering.
Turneringen arrangeras för 30:e gången.

Förra turneringen vanns av IFK Norrköping
i herrjuniorklassen, Smedby AIS i damklassen och IF Sylvia i herrklassen.

Förutom dam- och herrklasserna så
fortsätter vi med en herrjuniorklass (födda
94 och senare).

Smedby AIS och ICA har höga förväntningar och hoppas att årets cup kommer
att bli lika spektakulär och spännande som
tidigare år. Hoppas ni vill vara med och
göra denna upplaga till något speciellt att
minnas.

Cupen lockar alltid spelare från hela Östergötland med omnejd och vi fortsätter att
ha vår publikfest i Stadium Arena. Vinnarna
i dam respektive herr turnering (och
eventuellt silvermedaljörerna) kvalificerar
sig direkt till SM i Futsal.
Cupen kommer att gå av stapeln den 24-25
november (gruppspel) och den 1 december (finaldag). Herrjuniorklassen kommer
att avgöras 24 november.

välkomna!

Speldagar lördag-söndag 24-25 nov 2012.
Ditt lag spelar gruppspel under en av de
dagarna. Finaldag lördag 1 dec 2012.
Herrjuniorklassen avgörs den 24 nov.
Klasser Senior dam och herr samt
herrjunior (födda 94 och senare)
Spelform Gruppspel i serieform 4-5 lag per
grupp. Varje deltagande lag garanteras 3
matcher. Speltid 1x12 minuter. Svenska
fotbollsförbundets regler för futsal gäller.
Spelplats Stadium Arena Norrköping
Spelprogram Skickas ut under v.45 till
deltagande lag.
Anmälan Anmäl er via mail, brev eller fax.
Smedby AIS, Storängsgatan 2
603 61 Norrköping.
E-mail: sais@telia.com
Fax: 011-149297
Uppge förening, vilken klass, divisionstillhörighet, tröjfärg och kontaktperson.
Anmälningsavgift I samband med anmälan betalas anmälningavgiften, 1900 kr/lag,
på plusgiro 176989-2
Herrjunior 1000 kr/lag.

Sista anmälningsdag
Måndag den 15 oktober. De 48 herrlagen,
de 24 damlagen och de 8 juniorlagen som
anmäler sig först har rätt att delta. Arrangörerna förbehåller sig rätten att stryka bland
anmälda B-lag.
Priser Segrande lag erhåller pokal.
Vinstsumman baseras på antalet deltagande lag i respektive klass och fördelas
enligt följande:
Herr: 1:a 10 000 kr, 2:a 5000 kr
Dam: 1:a 5000 kr, 2:a 3000 kr
Herrjunior: 1:a 2000 kr, 2:a 1000 kr
Priser till bästa lag divisionsvis tillkommer. Mer information kommer i spelprogrammet. Alla prissummor utbetalas i
form av värdecheckar på Stadium.
Upplysningar Smedby AIS kansli,
Christer Andersson och Niclas Fredriksson
Tel: 011-14 92 20, 011-14 92 92
Fax: 011-14 92 97
Sanktion Turneringen är sanktionerad av
Östergötlands FF.

