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Kristi Himmelsfärdshelgen den 26 maj till 29 maj hälsar Bjärreds IF er
välkomna till den 36:e upplagan av BIF cupen, en av Sydsveriges äldsta och
största fotbollsturneringar för pojkar. Denna inbjudan och mer information om
BIF cupen hittar ni på www.bifcupen.se

ÅLDERSKLASSER OCH SPELFORM
P8 och P9:
P10, P11 och P12:
P13 och P14:

ANMÄLAN
Anmäl lagen på www.bifcupen.se senast 8 maj!

5-mannalag
7-mannalag
9-mannalag

Startavgift:
5-mannalag: 700 kr/lag
7-mannalag: 800 kr/lag
9-mannalag: 900 kr/lag

Alla deltagande lag är garanterade minst 4 matcher.
P8-P12 spelar vardera minst 4 matcher, där alla belönas lika för
sina insatser.
P13-P14 spelar först grundspel, där alla lag går vidare till slutspel.
Slutspelet sker samma dag som grundspelet.
Matcherna spelas på gräs- och konstgräsplaner.
Alla planer ligger nära (< 3 min) sekretariatet och kioskerna.

Vid betald anmälningsavgift. BG: 415-1858
Anmälan giltig först efter inkommen betalning!
JU FLER DESS BÄTTRE!
Startavgiften för er som anmäler mer än 2 resp. 3 lag i samma
åldersgrupp är reducerad enligt nedan:
3 st eller fler 5-mannalag: 550 kr/åldersgrupp
2 st eller fler 7-mannalag: 650 kr/åldersgrupp
2 st eller fler 9-mannalag: 750 kr/åldersgrupp

SPELDAGAR
P8: lördag 28 maj
P9: torsdag 26 maj
P10: fredag 27 maj
P11: söndag 29 maj

PRISER
P12: torsdag 26 maj
P13: lördag 28 maj
P14: fredag 27 maj

I 9-mannaklasserna delas lagpokal ut till 1:an, 2:an och 3:an i
slutspelet/-en.
I 7-mannaklasserna delas lagpokal ut till samtliga lag.
I 5-mannaklasserna delas individuell medalj ut till varje spelare, dock
maximalt 10 medaljer per lag.

Slutspelet sker samma dag som grundspelet!

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

KIOSK OCH MAT

I kiosken, som är öppen alla dagar under cupen, handlar ni kaffe,
Matchtiden för P8 till P12 är 2x15 min med sidbyte utan pausvila.
P13 och P14 spelar 2x20 min med sidbyte utan pausvila i grundspelet frallor, läsk, kakor, frukt, glass med mera.
och 2x15 min i slutspelet.
Vi erbjuder även grillade hamburgare och lokalt producerad korv med
bröd.
Varje spelare får endast spela med ett (1) lag/åldersgrupp.
I övrigt gäller Skånes FF:s tävlingsbestämmelser.
Vi har även specialerbjudanden på mat till lagen!
Mer informationom detta och annat hittar ni på hemsidan Information kan komma att uppdateras med avseende på ev.
www.bifcupen.se
ändringar av förbundets tävlingsregler som beslutas inför 2022.

FRÅGOR
Borgeby IP Tennisväg 4 237 41 Bjärred
Telefon Kansliet

Christel: 0725-45 40 40

Titti: 0727-40 60 40

www.bjarredsif.se

