
Poulstrup Vrejlev Sport 81

PV Nytårs Cup 2020
PVSport81 inviterer hermed til PV Nytårs Cup 2020.

Cuppen afvikles fredag og  lørdag d. 10/11. januar 2020 i Poulstrup hallen i følgende Rækker: 

U6 (årgang 2014) jyske 3 bold, gerne mixhold. lørdag

U7 (årgang 2013) jyske 3 bold, gerne mixhold. lørdag

U8 Niveau C/B (årgang 2012), 5-mands hold, gerne mix. lørdag

U9 Niveau C/B (årgang 2011), 5-mands hold, gerne mix. lørdag

U10 Niveau C/B (årgang 2010), 5-mands hold, gerne mix. lørdag

U11 Niveau C/B (årgang 2009), 4-mands hold, gerne mix.lørdag

U12 Niveau C/B (årgang 2008), 4-mands hold, gerne mix. fredag

U13 Niveau C/B (årgang 2007), 4-mands hold, gerne mix. fredag

Afvikling 

Holdene inddeles i puljer a´ 4 hold og spiller alle mod 

alle. 

Spilletid 7 min. i 3 mands kampe,  9 min. i 4 mands 

kampe. 

Der må max være 3 udskiftningsspillere pr. hold.

Vi spiller efter DBU regler med mindre andet er nævnt.

(Bemærk ny regel: U8-U10 er 5 mands med målmand) 

I U6 og U7 spilles der uden finalekampe, men der 

findes en vinder af hver pulje.

Der spilles finalekamp om guld og sølv i U8 og U9, hvis 

der er to puljer i rækken.

Der spilles finalekampe om guld, sølv og bronze i U10 

– U13, hvis der er to puljer i rækken.

Vi forbeholder os retten til at slå U12 og U13 sammen 

ved for få tilmeldinger.

Turneringen afvikles med 1-2 puljer af gangen.

Tilmelding 

Skal ske senest tirsdag den 31. december 2019 på 

nedenstående e-mailadresse og meget gerne 

hurtigst muligt. Pladserne tildeles efter først til 

mølle. 

Oplys venligst en kontaktperson med 

telefonnummer og e-mailadresse for hvert tilmeldt 

hold.

Stævnet er kun åbent for C/B niveau. Vi opfordrer 

til, at man tilmelder sig korrekt niveau for mest 

jævnbyrdige kampe.

Kampprogram bliver tilsendt pr. mail i ugen op 

til stævnet. 

Det koster 300 kr. pr. hold uanset årgang, som 

bedes overført til reg. 9070 kontonr. 

1635601600 ved tilmelding. På betaling angives

hold og klub. Tilmelding er ikke gældende før 

betaling er modtaget.

Præmier

I U6 og U7 vil der være guldmedaljer til alle og 

pokal til vinder af hver pulje. 

I U8 og U9 vil der være guldmedalje og pokal til 

vinderholdet, sølvmedalje til nummer 2 og 

bronze medaljer til alle øvrige hold.

I U10 – U13 vil der være guldmedalje og pokal 

til vinderholdet, sølvmedalje til nummer 2 og 

bronzemedalje til nummer 3. I disse rækker vil 

der være spurtpræmier.

 Med sportslig hilsen og vel mødt  

PVSPORT81

     Vi kan kontaktes på følgende måde:

      Michael Grøn 

Mobil: 31 65 99 77 Mail: pv81cup@gmail.com


