Inbjudan till G-juniorernas
(2010 och Yngre födda)
Bagar Cup
Tid:

17.03 2018 kl.08.00 – 18.30

Plats:

Pedersöre ishallen AndersWiklöf arenan

Turneringsavgift:

300 €
Betalas till kontot FI805567072018591 (märke Bagar Cup-18)

Spelarpriser:

Pokaler åt alla lag
Medaljer, diplom och Boströms rulltårta till varje deltagare

Lag:

10-14 deltagande lag

Matchantal:
4 st.
Anmälan senast :
8.3.2018 uppge namn på spelarna samt födelse år.
Regler:
- matcherna spelas tvärs över plan
- matchtid 2 x 15min på 2-3 planer samtidigt
- spelarbyten 90 sek
- önskvärt att deltagande lagen spelar med minst 3 femmor 1+4 /kedja
- övriga regler enligt Leijona ligan
- turneringen spelas i 3-4 grupper.
- matcherna om placeringarna spelas enl. zonvinnarna möts
tvåorna möts, treorna möts osv.
Mat:
Matservering ordnas på plats, 7 € / person.
Förhandsanmälan till Robert. Maten serveras i Sportis köket för spelare och lagledning,
meddela antal på de som äter senast den 10.03.2018. (Uppskatta gärna antal på föräldrar som
äter)
Förfrågningar:

Arrangör:

Robert Kronlund  0505274130 eller e-mail
Robert@ifklepplax.fi

Team IFK Lepplax

Välkommen till Bennäs !

Kutsu G-junioreiden
(2010 ja sen nuorempi syntynyt)
Bagar Cupiin
Aika:

17.03 2018 klo.08.00 –18.30

Paikka:

Pedersören jäähalli AndersWiklöf arena

Turnausmaksu:

300 €
Maksetaan tilille FI805567072018591 (nimimerkillä Bagar Cup18)

Palkinnot:

Pokaali jokaiselle joukkueelle.
Mitali, diploomi ja Boströmin rullatorttu jokaiselle pelaajalle

Joukkueet:

10-14 osallistuvaa joukkuetta

Ottelumäärä:
4 peliä
Ilmoittautuminen :
8.03 2018 nimilista ja syntymävuodet.
Säännöt:
- Ottelut pelataan poikki kentän 2-3:lla kentällä yhtäaika
- otteluaika 2 x 15min
- pelaajavaihdot 90 sek
- toivottavaa että joukkueet pelaisivat vähintään kolmella ketjulla (1+4/ ketjua)
- muilta osin sovelletaan Leijona liigan sääntöjä
- turnaus pelataan 3 – 4 lohkossa
- sijoitusottelut pelataan systeemillä lohko voittajat kohtaavat, kakkoset kohtaavat, kolmoset
kohtaavat jne.
Ruokailu: Ruokailu järjestetään paikanpäällä, 7 € / henkilö.
Ennakko ilmoittautuminen Robert:lle. Ruoka tarjotaan Sportis keittiössä pelaajalle ja
joukkueenvalmennusryhmälle, ilmoita ruokailijoiden määrä. Ja jos on mahdollista myös
vanhempien määrä joka syö, viimeistään 10.03.2018
Kyselyt:


Robert Kronlund 0505274130 tai sähköposti Robert@ifklepplax.fi

Järjestävä seura:

Team IFK Lepplax

Tervetuloa Pännäisiin !

