Borlänge Bandy Cup 2019
Sveriges trevligaste och bästa bandyturnering – 33:e året i följd

Borlänge St. Tuna BK bjuder härmed in till Borlänge Bandy Cup 2019, en av Sveriges största
dygnet-runt-turneringar, för ungdomar födda 2006 eller senare. Cupen spelas den 25:e – 27:e
januari 2019.
Spelet pågår från fredag 25/1 kl. 12.00 till söndag 27/1 kl. 16.00.
Antal lag:

20 lag

Åldersgrupp:

Pojkar födda 2006 eller senare, flickor födda 2004 eller senare.
Inga dispenser medges.

Spelplats:

Tunets IP, Rommehed, Borlänge, konstfrusen utomhusarena

Tävlingsregler:

Svenska Bandyförbundets tävlingsreglemente med nedanstående
undantag.

•
•
•

Speltid:
Avbytare:
Timeout

2 x 20 min, med 5 min paus. Fullstor plan.
Fritt antal avbytare
Ingen timeout.

Spelordning:

Cupen inleds med gruppspel i 5 grupper. Ettorna samt bästa tvåa
(beräknat på poäng, målskillnad samt flest gjorda mål) går direkt
till kvartsfinalspel. Övriga tvåor spelar kval till kvartsfinal. Efter
kvartsfinaler spelas semifinaler samt final.
Ingen bronsmatch spelas, delad tredjeplats till de två lag som
förlorar semifinalerna. Totalt spelas 39 matcher i cupen.

Anmälan:

Anmälan sker via formulär på www.borlangebandy.se. Anmälan
skall vara Borlänge St. Tuna BK tillhanda senast 2018-11-25.
Anmälan anses bekräftad då anmälningsavgiften på 2 500 kronor
inkommit, senast 2018-11-30, till Borlänge St. Tuna BK,
bankgiro 265-9100.
Utländska lag betalar via Swift/BIC; SWEDSESS, IBAN nr SE55
8000 0816 6190 3164 7747.

Gallring:

1. Internationella lag
2. Bokföringsdag för anmälningsavgiften

[Skriv text]

Förläggning:

Förläggning sker i skolsalar belägna på gångavstånd från
bandybanan. Vi har också möjlighet att erbjuda vandrarhems- eller
hotellboende. Ange i anmälan om ni vill ha offert så tar vi fram
olika upplägg.

Mat:

Följande måltider serveras i matsalen på Tunets skola, på
gångavstånd från Tunets IP:
Fredag: middag
Lördag: frukost, lunch och middag
Söndag: frukost och lunch
På Tunets IP finns en cafeteria med kiosksortiment.

Deltagaravgift:

750 kronor/deltagare, spelare och ledare. Deltagaravgiften
inkluderar logi och mat enligt ovan. För lag som inte önskar mat
och logi utgår en avgift på 200 kronor per deltagare. För anmäld
spelare som inte kan delta pga. sjukdom återbetalas 500 kronor
mot uppvisande av läkarintyg.

Aktiviteter:

Kommunens utbud av turistaktiviteter, för mer information se
www.borlange.se.

Upplysningar:

Ev frågor skickas till e-post cup@borlangebandy.se

Sportbod:

Visst förbrukningsmaterial (tejp och klubbor) kommer att finnas
till försäljning i cafeterian på Tunet.

Onlinerapportering:

Vi kommer att ha Onlinerapportering under cupen så att
hemmavarande föräldrar och andra intresserade kan följa cupen
med resultat och tabeller.

Än en gång välkomna till Borlänge Bandy Cup 2019!

Borlänge Bandy
Paradgatan 6
784 63 Borlänge

cup@borlangebandy.se
info@borlangebandy.se
www.borlangebandy.se

