Klas Ingessons Minnescup 2019
29 – 30 juni
Ödeshögs IK hälsar er varmt välkommen till den tredje
upplagan av Klas Ingessons Minnescup!
Sommaren 2019 är det dags för den tredje upplagan av Klas Ingessons Minnescup. En
fotbollscup i Klas anda för pojkar och flickor som spelas på Vättervallen i Ödeshög, platsen
där Klas fotbollskarriär startade. Efter varje match utses ”Matchens kämpe” i båda lagen.
Kämpaglöd, arbetsinsats och god kamratskap kommer att premieras.
F14 klassen kommer bestå av 8 lag indelade i två grupper. Alla lag är garanterade tre
matcher på lördagen. På söndagen blir det slutspel där alla lag är garanterade tre matcher.
P13 klassen kommer bestå av 24 lag indelade i sex grupper. Alla lag är garanterade tre
matcher på lördagen. På söndagen blir det A-, B- och C- slutspel där alla lag är garanterade
tre matcher
P10 klassen kommer bestå av 5 lag som spelar gruppspel där alla lag möter alla. Alla lag
garanterade 4 matcher.
P8 klassen kommer bestå av 8 lag indelade i två grupper. Alla lag är garanterade tre matcher

KLASSINDELNING
Pojkar
P13

Pojkar födda 2006 eller senare

P10
P8

Pojkar födda 2009 eller senare
Pojkar födda 2011 eller senare

Flickor
F14

Flickor födda 2005 eller senare

9 mot 9 gruppspel på lördagen.
samt slutspel på söndagen.
7 mot 7 gruppspel på söndagen.
5 mot 5 gruppspel på lördagen,

9 mot 9 gruppspel på lördagen,
samt slutspel på söndagen

Varmt välkommen till Ödeshög!

Speldagar

Lördag 29 juni
Söndag 30 juni

P8, P13 och F14
P10, P13 och F14

Spelplats

Vättervallen Ödeshög.
Alla matcher spelas på naturgräs.

Spelform

Turneringen är öppen för alla lag.
Samtliga lag 8 år garanteras tre matcher, 10 år garanteras fyra matcher
och samtliga lag 13 och 14 år garanteras sex matcher.

Spelregler

F14 spelar 9 mot 9 med speltid 2*25 minuter. Gruppspel på
lördagen och ett A-, B- och C-slutspel på söndagen.
P13 spelar 9 mot 9 med speltid 2*25 minuter. Gruppspel på
lördagen och slutspel på söndagen.
P10 spelar 7 mot 7 med speltid 2*20 minuter. Gruppspel där alla
möter alla. Här utses ingen gruppsegrare utan alla lag är vinnare!
P8 spelar 5 mot 5 med speltid 2*15 minuter. Gruppspel där alla
möter alla. Här utses ingen gruppsegrare utan alla lag är vinnare!
I samtliga åldersgrupper får lagen ha valfritt antal avbytare.
I övrigt gäller Östergötlands fotbollsförbunds regler för 5 mot 5, 7 mot 7
och 9 mot 9

Priser

Medalj och T-shirt till alla spelare i F14, P13 och P10
Medalj till alla spelare i P8
Pokal till 1, 2 och 3 i A- och B-slutspel P13
Pokal till 1, 2 och 3 i F14-slutspel

Matchens Kämpe

Efter varje match kommer matchens kämpe att utses i båda lagen.
Denna spelare tilldelas en t-shirt. Arbetsinsats, kämpaglöd och god
kamratskap kommer att premieras. (Gäller ej P8)

Anmälan

Anmälan via e-post till: info@klasingessonsminnescup.se
Ange på anmälan: 1. Föreningsnamn, 2. Tröjfärg, 3. Kontaktperson,
4.Adress, 5.Telefonnummer, 6. E- postadress.

Anmälningsavgift

P13 och F14 1000 kr/lag
P10 300 kr/lag
P8 500 kr/lag
Varje lag ska sätta in summan på Ödeshögs IK bankgiro 5835-0232
Märk insättningen med lagets namn och grupp senast 30 dagar efter
anmälan. Dock senast 31 maj 2019
Anmälan är inte godkänd förrän anmälningsavgiften är betald
Förbehåll måste dock göras för att stryka överanmälningar, varvid
sist inkommen anmälan stryks först.
Vid strykning av oss återbetalas erlagd anmälningsavgift i sin helhet.

Deltagaravgift

P13 och F14 Paket A (övernattning fredag-söndag, middag fredag,
lördag, frukost lördag, söndag, lunch lördag, söndag, mellanmål, medalj
och T-shirt) 700 kr/spelare.
P13 och F14 Paket B (övernattning lördag-söndag, middag lördag,
frukost lördag, söndag, lunch lördag, söndag, mellanmål, medalj och Tshirt) 600 kr/spelare.
P13 och F14 Paket C (Ingen övernattning, lunch lördag, söndag,
mellanmål, medalj och T-shirt) 400 kr/spelare
P10 (Mellanmål, medalj och T-shirt) 250 kr/spelare.
P8 ingen deltagaravgift.

Sista anmälningsdag

Tisdag 30 april 2019
Varmt välkommen med er anmälan till Klas Ingessons Minnescup

Sanktion

Turneringen är sanktionerad av Östergötlands Fotbollsförbund

Boende

Övernattande lag förläggs på skolor. (Hårt underlag)

Boende för anhöriga

Vi erbjuder fler olika alternativ till boende för anhöriga. Kolla på vår
hemsida under ”Information” -> ”Boende”

Försäkringsfrågor

Varje klubb svarar för sina spelare/ledare vad gäller försäkring.

Sjukvård

På Vättervallen, kommer sjukvårdskunnig personal finnas under de tider
matcher pågår.

Försäljning

Kiosken på Vättervallen kommer vara öppen. Här finns möjlighet att
köpa kaffe, korv, hamburgare, fika, godis m.m till bra priser.

Upplysningar

Lämnas via Anders Rundgren 073-523 93 33

För mer information se vår hemsida: www.klasingessonsminnescup.se

www.facebook.com/klasingessonsminnescup

Instagram: klasingessonsminnescup

