
 

 

Kullavik IF - Hö stcupen – 5 & 7-manna 2015 

Kullavik IF inbjuder er förening till cup på konstgräs i oktober. Välkomna till Kullavik, Malevik och Bukärr som 

konsgräsplanerna i området heter. 

Med hopp om stort intresse! 

  

Åldersklasser 7-manna: P10 – P11, dvs pojkar födda 2005-2004 

7-manna: F10 – F11, dvs Flickor födda 2005-2004 

5-manna: P8-P9, dvs pojkar födda 2007-2006 

5-manna: F8-F9, dvs flickor födda 2007-2006 

Plats Konstgräsplaner i Kullavik, Malevik och Bukärr (nordvästra Kungsbacka) 

Datum LÖRDAGEN den 10 oktober 2015 ( P8, F8, F10, P10)                

SÖNDAGEN den 11 oktober 2015 ( P9, F9, F11, P11) 

Respektive åldersklass spelar således klart under en dag 

Anmälan Sista anmälningsdag är den 15 september 2015 via mail: jannep.kullavikif@gmail.com 

Anmälan är inte godkänd förrän inbetalningen av startavgiften är verifierad på BG 5879-

4314. 8 lag per klass – inbetalningsdatum gäller vid överanmälningar. 

Vi tar emot 8 lag per klass och maximalt 2 lag per förening i varje klass. Vid överanmälan 

gäller betalningsdatum. 

Avgift 5-manna 700 kr per anmält lag 

7-manna 900 kr per anmält lag 

Återbud Vid återbud är startavgiften förverkad. Återbud skall ske via mail. 

Sanktion Tävlingen är sanktionerad av Hallands Fotbollsförbund. 

Antal spelare i 

truppen 

Obegränsat antal spelare får användas i varje lag under cupen dock ingår endast 12 

medaljer. (i de fall detta är aktuellt, se nedan) Spelare får representera sin förening i mer 

än ett lag, dock ej i samma åldersgrupp. Inga åldersdispenser medges. 

Priser Deltagare i poolspel erhåller medalj.  

Alla fyra semifinallagen i cup får lagpokal samt individuell medaljer. 

Servering Servering finns (t.ex. kaffe, varm korv, hamburgare, läsk, godis, frukt m.m. ) 

Förfrågningar Besvaras via mail: jannep.kullavikif@gmail.com  

Spelform 7-mannaklasserna spelar cup med slutspel 

5-mannaklasserna spelar poolspel utan slutspel och resultaträkning 

Matchtider: Poolspel 2*15 minuter, Cupspel: 2*20 minuter 
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Varje lag garanteras 3 matcher.  

För cupspel: Om två eller fler lag har samma poäng efter gruppspelet avgörs placeringen på 

följande sätt: 1. Målskillnad, 2. Flest antal gjorda mål, 3. Inbördes möte,4. Straffsparkar 

enligt FIFA 

Vid oavgjort resultat i slutspelsmatch gäller straffläggning enligt FIFA. Varje lag slår fem 

straffar var. Är ställningen fortfarande oavgjord följer ”sudden death” straffar. 
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