Information Företagscup fotboll 2019
Klicka för att komma till anmälningssidan
DAG OCH TID:

Fredag den 17/5 klockan 16.00–21.00.

SPELPLATS:

Långholmens BP, Långholmen 117 21 Stockholm

ANTAL SPELARE:

Spelformen är 7-fotboll, 6 utespelare + målvakt (fritt antal avbytare) vi ser gärna
mixade lag.

KLÄDSEL:

Tröjorna ska ha samma färg (inget krav på nummer på tröjorna). Om två lag möter
varandra och har samma färg på tröjorna finns det västar att låna.

FÖRSÄKRING:

Alla deltagare som är med på spelarförteckningen är försäkrade via Folksam.

TÄVLINGSREGLER:

Korpen Stockholms tävlingsregler för fotboll gäller. De återfinns på
www.korpenstockholm.se under Lagidrott/Fotboll/Regler. Fair play gäller såklart!
Dock gäller några enkla regler till denna cup:
• Inspark istället för inkast
• Gult kort genererar 2 minuter utvisning
• 2 gula/1 rött utvisning resten av matchen och avstängning nästkommande
match
• Speltiden är 1x20 minuter

UTRUSTNING:

Benskydd är obligatoriskt. Man får inte spela med örhängen, halsband eller andra
smycken.

BOLLAR:

Matchbollar står Korpen Stockholm för och bollarna är från våra sponsor Intersport.

MATCHTIDER:

Vänligen respektera att komma i tid till era matcher då spelschemat är tajt!
Spelschemat kommer skickas ut så snart det är klart.

LILJEHOLMSHALLEN:

Korpen Stockholm tillämpar självklart Stockholm Stads regler som innebär INGEN
alkoholförtäring på idrottsplatsen. Det finns en toalett vid planen.

STÄDNING:

Vänligen plocka upp skräp, flaskor och burkar efter er och släng i papperskorgar.

PRISER:

Fina priser från Hallmans.nu i form av medaljer och pokaler utlovas till de bäst
placerade lagen.

SNACKS/DRYCK:

Korpen Stockholm bjuder på frukt, snacks och dryck mellan matcherna.

FOTOGRAFERING:

Vi kommer ta foton/videofilma under cupen. Dessa kommer användas på Korpens
hemsida samt i marknadsföring för våra aktiviteter. Vill ni inte synas i dessa
sammanhang, hör av er.

SOCIALA MEDIER:

När ni lägger upp bilder på Instagram och Twitter under cupen, använd gärna
#korpenstockholm och @korpenstockholm så hjälper vi till att sprida dem i våra
kanaler.

KONTAKT:

halsa@korpenstockholm.se eller 08-699 63 80

