Välkommen till

Tomtecupen
2019
Spelas i Oxievångs Sporthall i Oxie
23-24 november samt
30 november-1 december & 7-8 december

TOMTECUPEN FORTSÄTTER I
OXIE!
Tomtecupen 2018 var första gången Tomtecupen spelades på hemmaplan i
Oxievångs Sporthall i Oxie & förra årets succé fortsätter även i år, med förbättrat
golv i Oxievångs Sporthall. I Oxie hittar ni bra parkeringsmöjligheter direkt intill
hallen, en stor bekväm läktare och välsorterad cafeteria & grill. Ett något mindre
men betydligt mer familjärt arrangemang. Varmt välkomna med er anmälan till en
historisk upplaga av Tomtecupen!

ÅLDERSKLASSER
Pojkar

Flickor

P7 – födda 2012

F8/9 – födda 2010/2011

P8 – födda 2011

F10 – födda 2009

P9 – födda 2010

F11 – födda 2008

P10 – födda 2009

F12 – födda 2007

P11 – födda 2008
P12 – födda 2007

SPELDAGAR
Lördag 23 november: P8 & F8/9
Söndag 24 november: P7 & F12
Lördag 30 november: P10
Söndag 1 december: P12
Lördag 7 december: P9 & F10
Söndag 8 december: P11 & F11

TURNERINGSINFORMATION
Turneringen avgörs enligt spelformen Futsal. Alla klasser slutspelas samma dag.
Underlaget i hallen är parkettgolv.

OBS! Föreningens spelare ska, före deltagande i turneringen, registreras som
futsalspelare i Fogis.
P9, P8, P7, F9, F10, F11, F12 delas in i grupper med 4 lag. Matchgaranti 3
matcher/lag. Matchtid 1*13min. Inga tabeller kommer att sammanställas och inga
resultat bokförs eller redovisas.
P12, P11, P10, delas in i nivåanpassade grupper (lätt och svår). Matchgaranti 3
matcher/lag. Matchtid 1*13min. Inga tabeller kommer att sammanställas och inga
resultat bokförs eller redovisas.
Alla spelare erhåller medaljer (10 st/lag).

ANMÄLNINGSAVGIFTER
750 kr/lag
Avgiften insättes på bankgiro: 532-9909 och utgör samtidigt anmälan. Vid
betalning uppges referensnumret i anmälningsbekräftelsen.
Betalning krävs för att anmälan ska vara giltig.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

TORSDAG 31 OKTOBER
Antalet platser i respektive åldersklass är starkt
begränsat. Skynda därför med er anmälan!
Först till kvarn gäller!

Information och upplysningar lämnas
genom Oxie SK:s kansli
Telefon: 040-545898
E-mail: kansliet@oxiesk.se
Besök gärna våra hemsidor:
www.oxiesk.se
www.tomtecupen.oxiesk.se

Tomtecupen är sanktionerad
av Skånes Fotbollsförbund.
Arrangör: Oxie SK

