Norrby IF Borås Arena Cup 2022
24–25 september för 9-, 10-, 11- och 12-åringar
7 mot 7 för flickor & pojkar

Sista helgen i september avrundar vi utomhussäsongen på roligaste tänkbara sätt för 7 mot
7-lagen. På nio planer spelas 400-500 matcher under två dagar. Med kiosker, läktare och
Knalleland inom gångavstånd är det en familjefest med glädje i fokus! Norrby IF Borås Arena
Cup spelas enligt SvFFs nationella spelformer.
Spelplats:

Borås Arena (hemmaplan för Norrby IF i Superettan och IF
Elfsborg i Allsvenskan) Borås Arena 2 och Ryavallen. Underlag är
konstgräs och naturgräs (Ryavallen).

Spelform:

7 mot 7. Poolspel indelat i två omgångar, tre + två matcher.
Lottning till första poolen, sedan omfördelning för att skapa
jämna matcher. Ingen utslagning.
Alla lag är garanterade minst en match på Borås Arena.

Regler:

SvFF:s regler för 7 mot 7 enligt de nationella spelformerna.
Tävlingsföreskrifter Norrby IF BAC 2022.pdf

Klasser:

F10 & P10 (flickor & pojkar födda 2010), speldag lördag 24/9
F11 & P11 (flickor & pojkar födda 2011), speldag lördag 24/9
F21 & P12 (flickor & pojkar födda 2012), speldag söndag 25/9
F13 & P13 (flickor & pojkar födda 2013), speldag söndag 25/9

Speltid:

1 X 15 min.

Domare:

Utbildade föreningsdomare.

Priser:

Alla deltagare erhåller diplom och värdebevis på matchbiljetter till
Norrby IF–Skövde AIK, Norrby IF–IF Brommapojkarna och Norrby
IF–Östers IF i oktober. Fler priser och förmåner kan tillkomma.

Anmälan:

Fyll i formuläret på www.norrbyif.se
Begränsat till 96 lag per dag, uppdelat på 48 lag per pass.

Avgift:
Rabatt på lagavgiften:

500 kr/lag och 100 kr/spelare.
200 kr för föreningens andra lag i respektive klass, 300 kr per
resterande lag. (Ex. P12 Blå betalar 500 kr, P12 Vit 300 kr och P12
Röd 200 kr). Rabatten justeras vid inbetalning av deltagaravgiften.
Lagavgiften betalas i samband med anmälan. Deltagaravgift
senare enligt kommande mailutskick
Bankgiro: 350-2523 eller Swish 123 625 33 30
Märk betalningen med lagnamn.

Försäljning:

Vi har försäljning av varma och kalla drycker, mackor, korv med
bröd, hamburgare och godis.
Gångavstånd till Knalleland med massor av shoppingmöjligheter.

Cuphemsidan
Se cuphemsidan ovan för senaste info
För personlig kontakt: cup@norrbyif.se eller 0705-375273
www.norrbyif.se
VARMT VÄLKOMNA!

Norrby IF Borås Arena Cup i samarbete med

