B1973
Micro Cup 2017
B1973 inviterer til Micro Cup
Søndag den 10. september 2017
Vi gentager succesen fra de sidste år og indbyder igen i år til et hyggeligt stævne i Herlev på B1973’s anlæg.
Der vil være boder med alt fra popcorn, slushice, frugt, juice, sodavand, til pølser og burgere. Der bliver
opstillet hoppeborg til de yngste, så tag hele familien med og kom og vær med til et godt arrangement, støttet
op af det lokale erhvervsliv.
3-mandshold (max 5 spillere):
U4 Drenge spiller i 2 puljer formiddag

-

max 12 hold

U5 Drenge spiller i 2 puljer formiddag

-

max 12 hold

U6 Drenge spiller i 2 puljer formiddag

-

max 12 hold

U7 Drenge spiller i 4 puljer eftermiddag -

max 24 hold

5-mandshold (max. 8 spillere):
U8 Drenge spiller i 4 puljer formiddag

-

max 24 hold

U9 Drenge spiller i 4 puljer formiddag

-

max 24 hold

spiller i 4 puljer eftermiddag -

max 24 hold

U10 Drenge spiller i 4 puljer eftermiddag -

max 24 hold

U9 Piger

8-mandshold (max 11 spillere):
U11 Drenge spiller i 2 puljer formiddag
U11 Piger

-

max 12 hold

spiller i 2 puljer eftermiddag -

max 12 hold

Bemærk nye rækkebetegnelser efter sommerferien.
U8, U9, U10 & U11 drenge og piger niveauopdeles i A og B/C rækker
Alt efter antal tilmeldinger kan der komme ændringer i antallet af hold, puljer i rækkerne og ændret spilletidspunkt.
Spilletid:
U4-5 spiller 1 x 6 min, U6 spiller 2 x 6 min ved 4 puljekampe (2 x 5 min ved 5 puljekampe)
U7-8-9-10 spiller 1 x 12 min ved 4 puljekampe (1 x 10 min ved 5 puljekampe)
U11 spiller 1 x 15 min ved 4 puljekampe (1 x 12 min ved 5 puljekampe)
Medaljer og pokaler:
Der vil være medaljer og startpakke med frugt til alle spillere. Pokal til de vindende hold i U7-U11 og pokal til alle hold i U4-U6.
Hold gebyr:
3 mandshold U4-5-6-7

(max 5 spillere) 250,- kr.

5 mandshold U8-9-10

(max 8 spillere) 400,- kr.

8 mandshold U11

(max 11 spillere) 500,- kr.

Turneringsform:
U4-5-6 spiller uden slutspil.
U7-8-9-10-11 spiller med slutspil for puljevinderne, altså ligeværdige kampe. Der SKAL indrapporteres resultater til
dommerbordet.
Tilmelding:
Tilmelding skal ske via www.staevner.dk senest d. 25. August 2017. Tilmeldingen er først gældende ved indbetaling af
stævnegebyr til konto: 2445 6444719476
For yderligere informationer henvises til Rasmus Faber Weinreich : rfw@outlook.com eller Ronni Svart:
ronnib73@yahoo.com

