WELCOME CUP
2019
Inbjudan
Den 6 april kommer den fjärde upplagan av Welcome Cup avgöras i
Göteborg. 2016 deltog fem lag med Bergsjön SK som segrare, 2017
avgick FBC Lerum med segern i kamp med sju andra lag. 2018
spelade tio lag i cupen och då vann ett av Frölunda IBKs lag!

Fakta

Spelas:
Lördag 6 april
Spelform:
Gruppspel och därefter A& B-slutspel eller annan
lämplig spelform

Cupen vänder sig till alla innebandylag som verkar för inkludering
och mångfald!

Matchtid:

Spelformen är beroende av hur många lag som deltar. Spelschemat
kommer att läggas upp så att alla spelar så många matcher som möjligt,
räkna med minst fyra matcher. Speltiden kommer att vara minst 2 x 15
minuter med sista minuten effektiv speltid.

Domare:

De deltagande lagen delar på intäkter och kostnader. Eventuellt
överskjutande belopp av anmälningsavgiften, 1500:-, betalas tillbaka
efter turneringen. Skulle beloppet inte täcka kostnaderna reglerar vi det
efter turneringen. Tanken är att genomföra turneringen till så låg
kostnad som möjligt utan att någon arrangör gör vinst! 2018 lyckades vi
genomföra turneringen för knappt 1500:- per lag tack vare sponsorer
och caféförsäljning.

2 x 15 minuter där
matchens sista minut spelas
med effektiv tid

Två domare i varje match
utsedda av Västsvenska IBF
Regler:
SIBFs regler och VIBFs
tävlingsreglemente
Kostnad:

Anmälan görs senast den 1 mars till Pontus Berger, email
pontus.berger@comhem.se, telefon 0761-60 39 99. Anmälningsavgiften
betalas till Idrott för integrations bankgiro 510-2637. Om du har några
frågor eller funderingar går det bra att vända sig till
Pontus Berger, Bergsjön SK, telefon 0761-60 39 99, email
pontus.berger@comhem.se och/eller
Ulf Widell, Västsvenska Innebandyförbundet telefon 0768-95 00 50,
email ulf.widell@innebandy.se
Information kommer även att löpande uppdateras på Facebook
evenemanget för ”Welcome Cup 2019”,
https://www.facebook.com/events/315226569112760/

Välkomna!

Anmälningsavgift 1500:Anmälan senast 1 mars till
pontus.berger@comhem.se!
Avgiften betalas till
bankgiro 510-2637 i
samband med anmälan.
Spelschema skickas
preliminärt den 10 mars!

