Inbjudan Råå IF:s Damcup 2019
Råå IF har härmed nöjet att bjuda in Er förening till den 31:e upplagan av
Råå IF:s Damcup. Turneringen kommer att spelas
Lördagen den 23 November 2019 i Norrehedshallen, Helsingborg.
Anmälan: via vår hemsida www.raaif.se/evenemang (eller gå in på
https://www.procup.se/cup/33249.htm ) samt genom att betala
anmälningsavgift om 1.000 kr/lag senast den 31 oktober.
Anmälningsavgift betalas in på
Råå IF:s bankgiro 212-6514.
Notera att deltagarantalet är begränsat – först till kvarn…Hoppas att vi
ses!

Välkomna!
För mer info: www.raaif.se/evenemang
eller via info@raaif.se eller 042-260084

Speldag:

Lördagen den 23 november 2019, kl. 09.00 – 18.45.

Spelplats:

Norrehedshallen, Planteringsvägen, Helsingborg
Goda parkeringsmöjligheter i anslutning till hallen.

Servering:

Servering och försäljning av hamburgare, korv,
smörgåsar, kaffe, läsk mm till förmånliga priser i
Norrehedshallen under turneringen.

Spelplan:

Handbollsplan med handbollsmål, 3 x 2 meter.

Spelform:

Två grupper om 6 lag där alla möter alla.
Slutspel: Semifinaler 1:an i grupp A - 2:an i Grupp B och
1:an i Grupp B - 2:an i Grupp A.
Förlorarna från semifinalerna möts i match om
tredjepris. Vinnarna från semifinalerna möts i final.

Spelregler:

Råå IF:s Damcup kommer att spelas som Futsal.
Spelregler och lottningen mailas ut under vecka 46.
Varje deltagande spelare ska vara spelklar som Futsalspelare för den förening som hon representerar.
Turneringen är sanktionerad av Skånes Fotbollförbund.

Antal spelare:

Under turneringen får fritt antal spelare användas.
Förteckning över spelare lämnas till sekretariatet före
första matchen. I varje match får målvakt och 4
utespelare samt 4 avbytare användas.

Speltid:

I gruppspelet 1 x 12 minuter, ej effektiv speltid.
I slutspelet är matchtiden1 x 15 minuter, ej effektiv
speltid. I slutspelet kommer oavgjorda matcher vid full
tid att avgöras genom sudden death med reducerat
manskap där lagen tar ut en spelare efter 2 min. osv.
Time-out är ej tillåten.

Priser:

De tre främsta lagen får pris. Vinnarna erhåller
dessutom inteckning i vandringspriset som ska erövras
tre gånger för att det ska erhållas för alltid.

Notera att deltagarantalet är begränsat till 12 lag. Vid eventuell överbokning
kommer först anmälda lag att prioriteras samt ett lag per förening.
Återbetalning för överbokade lag görs omgående. Bekräftelse av deltagande
samt eventuell reservlista kommer att skickas ut under vecka 46.

