INBJUDAN TILL STOCKHOLM CUP 2017-2018

S

tockholms Fotbollförbund arrangerar under 2017-2018 turneringen Stockholm Cup för
herrlag. Tävlingen vänder sig till lag från allsvenskan - till div 7. Fri lottning används i
slutspelet (kvartsfinal - final).

OBS! Spelare får endast representera den förening i vilken spelaren är licensierad!
Turneringen genomförs med handikapp enligt följande:
Den divisionstillhörighet föreningen innehar säsongen 2017 är avgörande för vilken grupp
föreningen kommer att spela i.
• Vid spel i de omgångar som spelas hösten 2017 är lagens divisionstillhörighet 2017
avgörande vid straffsparksläggning.
• Vid spel från och med 2018 är lagens divisionstillhörighet 2018 avgörande vid
straffsparksläggning.
• Exempel: div 4 - div 2
2 straffsparkar
Straffsparkar slås direkt före matchen. Vid fler än en straffspark skall olika spelare slå
straffsparkarna.
Från och med kvartsfinalerna ska matcherna avgöras på gräs eller konstgräs om inte
tävlingsstyrelsen beslutar om annat.
Differentierade anmälningsavgifter
Anmälningsavgiften är beroende av vilken grupp man startar i. (A respektive B). Lagens
divisionstillhörighet säsongen 2017 är avgörande vid gruppindelning.
Detta innebär att lagen från allsvenskan - div 3 (grupp A) betalar 1 200:- i anmälningsavgift.
De lag som spelar i div 4 - div 7 (grupp B) betalar 800:- i anmälningsavgift. Grupp B spelar
preliminärt två omgångar på hösten. (preliminärt vecka 41 - 44). Från och med lagets andra
match kostar varje omgång 300:- som laget deltar i. Lag som kvalar till div. 3 går in i tredje
omgången.
Prispengar:

Segraren erhåller
40 000:2:an
”
20 000:3:an
”
10 000:4:an
”
10 000:5:an-8:an
”
5 000:Anmälan görs på BG 504-7196, senast måndagen den 11 september 2017. Inbetald avgift
gäller som anmälan.

Turneringen är kvalificerande för Svenska Cupen herrar 2019.
De två bäst placerade icke direktkvalificerade lagen erhåller plats i Svenska
Cupen. Med reservation för eventuella förändringar av Svenska Cupen!

OBS! Ange föreningens namn och ”Sth Cup” samt ”grp A”
eller ”grp B” vid betalning.
SISTA ANMÄLNINGSDAG
MÅNDAG 11 SEPTEMBER

