Gästkort
Varje deltagare erbjuds att köpa ett gästkort à 1.150 kronor som berättigar till följande:
Övernattning i skolor (skolvärd på samtliga skolor dygnet runt)
Frukost och middag (1:a dagen endast middag)
Vi hämtar er på Centralstationen vid behov till en kostnad av 50kr/person enkel resa
Fria buss- och spårvagnsresor inom Göteborgs kommun
Liseberg bjuder på fri entré
Fri resa med Paddanbåtarna
Fri resa med bussightseeing – ”Hop on hop off”
Fri entré till Naturhistoriska muséet
Fri entré till Sjöfartsmuséet
Fri entré till vackra trädgårdsföreningen
Gå 2 betala för 1 hos Universeum
Gå 2 betala för 1 hos Maritiman
Gå 2 betala för 1 hos Laserdome
Gå 2 betala för 1 hos äventyrsbad
Gå 2 betala för 1 hos Aeroseum
Gå 2 betala för 1 hos äventyrsgolf
Fina shoppingerbjudanden
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Vissa mindre förändringar utanför vår kontroll kan ske, då det ännu är långt kvar till cupen.

www.goteborgcup.se
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Göteborg Cup
TELEFON 031-54 70 71
E-POST info@goteborgcup.se
INTERNET www.goteborgcup.se
FACEBOOK Göteborg Cup Innebandy

www.goteborgcup.se

Fotograf: Marcus Erdeös

Gästkort Light
Ni kan även köpa Gästkort utan boende och mat för 325 kr/person.

Fotograf: Marcus Erdeös

Föräldrar, syskon och kamrater får givetvis följa med och uppleva allt vad Göteborg har att
erbjuda, de får också köpa våra gästkort med ovanstående erbjudande.

Göteborg Cup Innebandy
28 april-1 maj 2018
www.goteborgcup.se
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Ankomst och betalning

Tävlingsform

Gästkort och logi

Boende med gästkort kan vid önskemål bli hämtade med buss när ni anländer till Göteborg till
en avgift av 50kr/person. Ni måste meddela oss er ankomsttid senast den 28 mars 2018.

Göteborg Cup inleds med gruppspel med ca 4-6 lag i varje grupp, där alla möter alla i en
enkelserie. Minst två lag går sedan vidare till slutspel. Målsättningen är minst 5 lag per grupp i
pojkar/flickor 12-16 samt juniorklasserna.

Gästkortet kostar 1.150 kronor/person och innefattar bl a logi på skola, fria buss- och spårvagnsresor, fri entré till Liseberg och mycket annat – se mer på sista sidan.
För de lag som kommer tidigt kan vi erbjuda boende natten mellan 27-28 april, kostnaden för
denna extra natt är 300 kronor/person, detta inkluderar då middag och frukost.

Ni tar med er sovsäck samt luftmadrass eller annat liggunderlag. Minst en ansvarig ledare
måste övernatta på skolan tillsammans med spelarna.

P/F 10 och P/F 11 spelas i poolspel där varje lag utlovas minst 4 matcher. Inga resultat kommer
att publiceras i dessa klasser.

Anmälan görs endast via vår hemsida www.goteborgcup.se, kontrollera så att ni noterat samtliga uppgifter, anmälan sänds senast den 24 mars 2018. Anmälningsavgiften skall vara betald
senast 14 dagar efter att anmälan är insänd. Betalning av gästkorten skall vara noterad senast
den 30 mars 2018.

I slutspelet avgörs oavgjorda matcher genom straffslag förutom semifinalerna och finalerna
som avgörs, först genom ”sudden death” (5 min) och om det fortfarande inte är avgjort så til�lämpas straffslag.
Speltider
Gruppspel 1x22 min
Slutspel 2x15 min
En timeout per lag och match är tillåtet både i grupp- och slutspelet.

Betalning till följande
Göteborg Cup
S. Sälöfjordsgatan 29, 418 73 Göteborg

Spelplats
Cupens huvudarena är Lundbystrands Sporthall med 5 planer på Lindholmen.

Bankgiro: 864-6515
IBAN: 810599748196996
Bic (swiftkod): SWEDSESS

Dispenser
Åldersdispens kan sökas hos Göteborg Cup före turneringsstart, se www.goteborgcup.se för
mer information.
Cupen är sanktionerad av Svenska Innebandyförbundet och följer därmed SIBF:s reglemente.

Klassindelning
Damer
Damjuniorer 18 (1999-00)
Flickor/girls 16 (2001)
Flickor/girls 15 (2002)
Flickor/girls 14 (2003)
Flickor/girls 13 (2004)
Flickor/girls 12 (2005)
Flickor/girls 11 (2006)
Flickor/girls 10 (2007)
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Anmälningsavgift
med gästkort 3.100 kr/seniorlag - utan gästkort 3500 kr
med gästkort 1.950 kr/ungdomslag - utan gästkort 2350 kr
med gästkort 1.500 kr/pojkar och flickor 10-11 - utan gästkort 1900 kr
Anmälningsavgiften återfås endast om laget ej kan beredas plats i cupen.
Fotograf: Marcus Erdeös

Herrar
Herrjuniorer 18 (1999-00)
Pojkar/boys 16 (2001)
Pojkar/boys 15 (2002)
Pojkar/boys 14 (2003)
Pojkar/boys 13 (2004)
Pojkar/boys 12 (2005)
Pojkar/boys 11 (2006)
Pojkar/boys 10 (2007)

Anmälan och betalningar
Anmälan på vår hemsida och betalar senast 14 dagar efter det er anmälningsavgift. Notera att
sista anmälningsdag är den 24 mars 2017. Inbetalningsdag räknas som er anmälningsdag. Ni
får en bekräftelse på er anmälan och anmälan är inte godkänd förrän anmälningsavgiften är
betald. Arrangören förbehåller sig rätten att stryka lag som ej betalt i tid.
Speedshooting
En Speedshootingtävling med fina priser, arrangeras under cuphelgen.
Hotell
I samarbete med Scandic hotell kan vi hjälpa er hitta bekväma hotell-lösningar i nära
anslutning till Göteborg Cup och centrala Göteborg.
Kontakt
För ytterligare information om cupen – tveka inte att ta kontakt med oss.
Telefon 031-54 70 71, E-post info@goteborgcup.se
Internet www.goteborgcup.se, Facebook Göteborg Cup Innebandy

Priser
1:an och 2:an i varje klass erhåller pokal och individuella medaljer.
3:an och 4:an i varje klass erhåller pokal.
Samtliga deltagare i P/F 10 och P/F 11 erhåller individuella medaljer.
Ett hederspris delas ut till bästa förening i Göteborg Cup.
Dessutom delas det ut pris till matchens lirare i alla finaler.
First Hotel Kviberg Park

Scandic Backadal
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