
Landoras Vintercup
2022/23

Välkomna till den elfte upplagan av BK Landoras
Vintercup! Cupen kommer att pågå under vintersäsongen

2022/23.

Konceptet är enkelt, istället för vinterhalvårets tråkiga träningsmatcher erbjuder vi nu en möjlighet
till att göra det lite mer spännande genom seriespel. Ni erbjuds gruppspelsmatcher,
slutspelsmatcher samt en rolig finalhelg som kommer att äga rum i Landskrona.

*2017-01-01 införs nya regler för Skånebolls tävlingsfotboll för ungdomar. Dessa regler innebär att yngre lag än
P13 spelar serielöst från utsatt datum. Detta innebär att lag för pojkar födda 2010 eller senare kommer vara
serielösa i årets upplaga av cupen.  Pojkar födda 2010 får däremot tävla efter årsskiftet. Samtliga lag erhåller
lagpris och istället kompenserar vi genom att man får möta flera olika lag och fortsatt slipper arrangera
träningsmatcher. Dessa regler kommer att gälla i alla tävlingar sanktionerade av Skåneboll.

Vintercupen är öppen för anmälan för spelare födda mellan 2007 och 2013. Turneringen äger rum
under perioden november 2022- mars/april 2023. Slutspelshelgen är inte spikad ännu, men lär ta
plats i mitten av mars/början på april. Varje lag bör vara garanterat minst 7 matcher.

Spelformen kommer att likna det europeiska cupformatet. Man möter varje gruppmotståndare två
gånger, en gång hemma och en gång borta. (Med förbehåll för att grupper kan se olika ut beroende
på antal anmälda lag.) Det lottade hemmalaget ansvarar för att arrangera matchen och för att tillsätta
domare. Varje spelomgång kommer att ha ett sista speldatum, vilket bestäms av arrangörsklubben
(BK Landora).

Liksom vid Skånebolls serieindelning kommer det finnas en möjlighet, i den mån det går, att önska
vilken nivå man vill spela på, detta för att alla ska få matchas mot så jämnt motstånd som möjligt.
Önskemålen märks vid anmälningen. 

Välkomna att anmäla er!

Anmälan är giltig när startavgift är betald. Anmälningsavgift 850kr/lag. Avgiften betalas in på
bankgiro 5973-6264 eller via swish 123 6526693. Vid swish märk betalningen med ”Vintercupen”
följt av lagnamn och ålder. Ex ”BK Landora 2008”. Vid påbörjad cup är anmälan bindande. Skulle
turneringen behöva avbrytas eller ställas in kommer hela anmälningsavgiften att återbetalas.
Anmälan görs enklast via https://www.procup.se/cup/35641.htm 
Lottningen samt resultaten kommer även att publiceras där. Begränsat antal platser.
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