Vimmerby IF hälsar alla sexton anmälda lag välkomna till den
första upplagan av Vimmerby Futsal Cup, vi hoppas att detta
kan bli en årlig tradition.
Arena: Vimmerby Idrottshall, Skyttegatan, 598 35 Vimmerby
Datum: Söndagen 2 januari 2022
Tider: P04/05 kl 08-14, P06 kl 14-19.
Omklädning: Ni anvisas ett omklädningsvis rum vid ankomst
Anmälan: Till sekretariatet senast 30 min före första match då även lagrapport lämnas ifylld o
klar. Lagrapporten gäller sedan för samtliga matcher. Lagrapport bifogas.
Spelare: Inga överåriga tillåts
Hemmalag: Hemmalag (enl. matchprogram) vänstra planhalvan räknat från läktaren.
Bortalag: Byter tröjor i händelse av lika med hemmalag.
Domare: utbildade domare.
Speltid P04/05: enkelserie 1x12 min i gruppspel och placeringsmatcher, semi och final 1x15
Speltid P06: två grupper 1x16 min i gruppspel och slutspel
Oavgjort i slutspel: 3 straffar per lag
Tävlingskommitté: av arrangören VIF utsedda representanter
Tävlingsansvarig: Budo Ericsson 076-8155997
Sekretariat: Ansvarar för laganmälningar, tidtagning av speltid, utvisningar, resultat, tabeller.
Priser: Segrande lag får pokal och spelare i lag 1-2 får medaljer. All-star-team tas ut efter
gruppspelen. Varje lag har möjlighet att lämna sina förslag på bästa målvakt, bästa försvarare,
bästa anfallare.
Regler: Futsal-regler gäller fullt ut
Entré 50 kr från 15 år och uppåt, obs covidpass gäller, se vidare nedan.
Kiosk: Kaffe, läsk, fika, frukt, korv o godis m m. Ansvariga Supporterklubben Trix
Upplysningar: ring Budo på 076-8155997 eller epost styrelse@vimmerbyif.org
Covid: vi följer gällande restriktioner fullt ut för arrangemang med mer 100 personer på
läktarna. Detta innebär att covid-pass gäller för publik 18 år och äldre (ta med id) håll avstånd.
Handsprit kommer finnas tillgängligt vid entré och kiosk. Meddela era medresande föräldrar
och andra supporters detta.
För spelare, ledare och funktionärer gäller inte covid-pass men tänkt sunt och klokt för att
minimera smittorisk inte bara för covid utan även för förkylningar som rullar runt just nu.
I övrigt har vi som arrangörer försökt sänka riskerna genom att ha klasserna P04/05 fm och
P06 em och på så sätt fått ner antalet spelare/ledare/publik i rörelse.

Vi kommer även dela läktarytorna mellan publik till ena halvan av läktaren och spelare/ledare
till den andra halvan. De kommer även ha separata ingångar. Vi har entrévärdar som har koll
på detta och hjälper er. Frågor kring covid-åtgärderna ring tävlingsansvarige Budo Ericsson.
Reservation: kommer regering/Folkhälsomyndigheten eller regionen komma med nya
restriktioner före nyåret som innebär ändringar som påverkar detta evenemang återkommer vi
omgående med information kring detta.
Välkomna till vår stad Vimmerby som vi är stolta över och vi i Vimmerby IF önskar er en

God Jul & Gott Nytt År

