Stockholm 130331

Inbjudan Svenska Cupen P20, P18 2013
Svenska Cupen Ungdom 2012 får betraktas som en succé. Dock har en oberoende
utvärdering visat att de flesta anser att 5-lagsgrupper med 10 matcher/dag är för
mycket. SBF har därför beslutat bjuda in till Svenska Cupen Ungdom med riktlinjen
att gruppspel i första hand ska genomföras i 4-lagsgrupper som spelar lördag och
söndag. Antalet lag är begränsat till 16 st i P20 (födda 1994 och senare) och 16 st i
P18 (födda 1996 och senare). Lag med dispens för överåriga kan ej kvalificera sig för
finalspel. Speldatum har fastställts till:
P20
Omg 1 5-6/10 spelplatser: Edsbyn, Västerås, Nässjö (alt Vetlanda), Uppsala
Omg 2 19-20/10 arrangörer ännu ej utsedda
P18
Omg 1 12-13/10 spelplatser: Surte, Västerås, Nässjö, Uppsala
Omg 2 26-27/10 arrangörer ännu ej utsedda
Svenska Bandyförbundet kommer att stå för ishyra och domarkostnader. Boende ,
mat och resa och övrigt betalas av deltagande lag. Anmälningsavgiften på 3 500
kr/lag ska vara betald till bg 713-2061 (märk lagets namn) innan tävlingen börjar.
Gruppvinnaren i varje grupp i omg 1 avancerar till finalspel där Svenska Cupmästare
koras, övriga lag spelar regionalt fortsättningsspel i omg 2.
Tävlingsregler Svenska Cupen Ungdom
Varje lag får använda 16 spelare per match
Matchtid 2 x 30 minuter i P20 och P18 och 2 x 25 minuter i F16. Utvisningstider 3 och
6 minuter samt matchstraff (lindrigt/grovt)
Ingen isvård i halvtid och max 5 min spelavbrott

Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser gäller med undantag för
matchtiden och enl nedan.
(Vid oavgjort matchresultat i poolspelet slås straffar enligt ovan angivna
bestämmelser, för att om 1-2-3-4 är lika avgör den interna straffslagstävlingen
placeringen mellan lagen. Oavgjort resultat ska m a o rapporteras in i elitrapport)
Placeringen mellan lagen avgörs av nedanstående kriterier.
1. poäng
2. målskillnad
3. gjorda mål
4. inbördes möten.
5. Straffar
6. Lottning
Samarbetsavtal gäller under cupen då detta främst är en breddturnering för
juniorlag.
Anmälan senast 2013-05-06
Eventuella frågor besvaras på 08-699 63 39
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