RIMBO CUP DAM 2018
3–4 FEBRUARI 2018
Rimbo IF Fotboll bjuder in er förening att delta i den traditionella inomhusturneringen Rimbo Cup i
fotboll i Långsjöhallen. Cupen är maximerad till 25 lag, och är sanktionerad av Upplands Fotbollförbund.
Nu spelas cupen för 30:e gången!
Anmälan senast 21 januari 2018.
Gruppspel på lördag och slutspel med inledande gruppspel
på söndag, därefter spel i utslagsform.

Anmälningsavgiften är 1 500 kr/lag, betalas direkt vid
anmälan till Rimbo IF Fotboll, Pg. 628 92 88-0.

Spel sker i 5-lagsgrupper och matchtiden är 1x16 minuter.
Laget får innehålla fritt antal spelare med fyra (4) spelare
plus målvakt på planen samtidigt. Endast spelare som är
fotbolls- och/eller futsalregistrerade för er förening får delta.
Futsalregler. Hallens spelyta är 40 x 20 meter.

Anmälningar registreras definitivt när avgiften är betald och
först betald avgift gäller vid övertaligt antal anmälda lag.

Lag som spelar i divisionerna 1–5 samt reservlag är
välkomna att delta. Flera lag kan anmälas från en förening.

cup@rimboif.com, 0175-705 55

Tidsschemat
gruppspel, lördag, 3/2, kl. 09.00 – ca 22.00
slutspel, söndag, 4/2, kl. 09.00 – ca 18.00

Anmälan till damcupen görs senast 21 januari 2018 via
anmälningsformulär på hemsidan rimboif.com, via mejl
eller telefon till Rimbo IFs kansli.

Ange: Lagets namn, tröjfärg, Div.2018.
Kontaktperson inkl. mejladress & telefonnr.

Prispengar
Ettan tilldelas 5 000 kr.
Tvåan erhåller fri anmälan till 2019 års cup.

Vandringspris erövras efter tre inteckningar. Inteckningar i
nuvarande pris. har vinnarna 2015 Rimbo IF samt 2016
Täby FK.
En jongleringstävling genomförs under helgen, med
kontantpriser till de främsta jonglörerna.

Information om cupföreskrifter, regler, spelprogram och
resultat hittar du på vår hemsida, rimboif.com
Frågor om cupen kan ställas till;
Rimbo IF kansli, 0175-705 55, kansli@rimboif.com
Sarah Lindberg, 0722-30 45 99

Rimbo IF Fotboll hälsar er förening varmt
välkommen till en trevlig och spännande cuphelg i
Rimbo!

Läger?
Boka erat läger hos oss, vi har bra logimöjligheter och en konstgräsplan som erbjuder spel så gott som alla årets dagar.
Vill ni veta mer? Besök då vår hemsida rimboif.com. Varmt välkomna!

