
IFK Mariestad bjuder in till 5:e upplagan av Norlanders Futsal Cup. 2020 deltog 128 lag. 2022 
spelas turneringen under 3 dagar i Novab Arena med 4 hallar under samma tak. Vårt koncept 
är att hålla varje åldersgrupp till ett kompakt spelschema I klasserna P10-P12 så spelar alla 6 
alt 7 matcher. I klasserna P13, P14 P15 spelas gruppspel följt av A & B slutspel.  
 
 
Datum:  
6 januari 2022 spelas klasserna Födda 2012(P10), 2011(P11) & 2009(P13).  
7 Januari 2022 spelas klassen Födda 2007(P15)  
8 januari 2022 spelas klasserna Födda 2010 (P12), & 2008(P14).  
 
Plats  
Novab Arena, Drottning Kristinas väg 12 i Mariestad. Planerna 20x40m med läktare.  
 
Spelform och spelordning  
Cupen spelas enligt Futsalregler med vissa undantag. Dessa undantag samt tävlingsregler 
lämnas vid ankomstanmälan samt presenteras på cuphemsidan.  
5-manna, en målvakt plus fyra utespelare på plan samtidigt, handbollsmål.  
 
-P10 & P11 spelar gruppspel á 3 matcher, därefter nytt seedat gruppspel. 6 Matcher för alla.  
-P12 spelar gruppspel á 4 matcher, därefter nytt seedat gruppspel. 7 Matcher för alla  
-P13,P14 & P15 spelar gruppspel á 3 matcher följt av A & B slutspel. Minst 4 matcher.  
 
Speltid:  
P10-P13 1x12min, P14 & P15 1x 16 min  
 
Överåriga  
Grundtanken är att inga överåriga är tillåtna i turneringen. I P10-P12 kan undantag beviljas 
om så krävs för att få ihop ett lag.  
 
Anmälan  
Anmälan görs på cuphemsidan. http://www.norlanderscup.com  
 
Kostnad och betalning  
P10-P13 1200 kr per lag. P14-P15 1500 kr per lag. Inbetalning görs till Bankgiro 920-8984  
Priser  
Medaljer och lagpris till finallagen för P13 - P15 A & B slutspel  
 
Praktisk info  
- Spelschema presenteras på Cuphemsidan senast 2 veckor innan.  
- Kiosk med diverse förtäring såsom korv, hamburgare, smörgåsar, fikabröd och godis.  
- Lotterier med skänkta priser från sponsorer.  
 
Vid frågor kontakta:  
Stefan Olsson, 0700-20 96 71.  
Christian Johansson, 0704-44 36 44.  

Mail: cupifkmariestad@outlook.com 

http://www.norlanderscup.com/

