
                                             
                                                     

COPA CARRERA har det stora nöjet att bjuda in er till 

 Februari Indoor 

17-18 februari 2018 
Five-a-side fotbollsturnering för P8-P12, F8-F10, F14 dvs pojkar 

födda 2006-2010 och flickor födda 2004, 2008-2010 

OBS! bara för breddlag.  

Plats:  Kungsängens sporthall, i Kungsängen. 

OBS! 2018 års beteckning för klasser enligt StFF dvs P/F8 är pojkar och flickor födda år 2010, P12 är pojkar 

födda år 2006 

Datum: P8L, P8M, P9L, P10L, P10M, P11L, P11M spelar 17 februari.  

P9M, F8, F9, F10, P12L, P12M spelar 18 februari. 

F14LM, spelar gruppspel 21/1, 28/1, 11/2(1 dag per lag) i Kista. Slutspel 18/2 i Kungsängen 

Ovanstående tider kan komma att ändras/justeras beroende på antal anmälda lag i varje klass. Slutliga tider och 

spelschema meddelas senast två veckor innan cupen startar. Lätt och medel nivå i en klass kan komma att slås 

ihop om det är få lag i någon nivå. 

 

Spelform: P10-P12, F10 gruppspel med resultat med 4-6 lag per grupp, är det färre än 6 lag per grupp så spelar man 

fortsättningsmatcher mot lag i andra grupper. Alla lag garanteras minst 5 matcher vid minst 6 lag anmälda 

per klass. Ingen slutvinnare får koras för klasserna som är under 13 år. 

P8, P9, F8, F9 gruppspel utan resultat, alla lag minst 4 matcher. 

F14LM gruppspel och slutspel. Alla lag garanteras minst 5 matcher 

 

Speltid: Alla matcher 1x15 minuter 

  

Spelregler: Enligt five-a-side, inomhusfotboll, se reglerna på cupens webbsida 

 

Priser: Medalj till alla deltagare max 10 st/lag. Extra medaljer går att beställa för 20 kr/st i samband med anmälan 

eller senast 1 vecka innan cupstarten. 

 

Cafeterian: Försäljning under hela turneringen korv, hamburgare, toast, drycker, kaffe, mm. 

 

Arrangör: Copa Carrera 

Kontaktperson:  

Cupgeneral Manuel Carrera tel: 073-9600197 e-post: info@copacarrera.com 

Anmälningsavgift: F10, P10, P11, P12, F14LM 1600 kr 

P8, P9, F8, F9   1200 kr 

Vid många anmälningar begränsas antal lag från samma förening i samma klass och först till kvarn gäller. Anmälan 

görs via http://www.copacarrera.com välj ”Februari Indoor”.  

Anmälan skall vara arrangören tillhandla, senast den 17 januari 2018. Anmälan är giltig först då avgiften har satts in på 

Bankgirokontot 156-6702 inom 7 dagar från anmälan, sedan erbjuds lagen i väntelistan om de anmälda platserna är 

obetalda. Ange klubbnamn och lagnamn vid betalning. Lag som drar sig ur efter den 17/1 får inte anmälningsavgiften 

tillbaka.  

Information om Februari Indoor kommer att uppdateras löpande under 

hösten och publiceras på vår hemsida: http://www.copacarrera.com  

http://www.copacarrera.com/

