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ÖRNSKÖLDSVIK 28-30 DEC 2012 & 4-6 JAN 2013

paradiscupen - 16:e upplagan
Örnsköldsvik Innebandy och Sport & Adventure hälsar er välkomna till den 16:e upplagan av
Paradiscupen i Örnsköldsvik.
Åldersklasser
Ungdom: F96, F97, F98, F99, F00, P96, P97, P98, P99, P00
Knatte: F01, F02, F03, F04, P01, P02, P03, P04
speldagar
Ungdom spelar fredag 28/12 – söndag 30/12, 2012.
Knatte spelar fredag 4/1 - söndag 6/1, 2013.

Dispenser
Dispenser beviljas för två ettårsöveråriga spelare per
match.
Ansökan om dispens skall vara oss tillhanda senast
2012-12-15.
Spelare som erhåller dispens får endast delta i en
åldersklass under cupen.
Observera att dispenser från det egna förbundet ej är
giltiga under cupen.
cuponline
Samtliga matcher med resultatredovisning kan följas live
på webben.
På samtliga hallar och förläggningar finns skärmar med
aktuella spelprogram, resultat och tabeller.
domare
Matcherna i Paradiscupen kommer att dömas av
två domare per match. Domarna är utbildade av
innebandyförbundet.

regler & Sanktion
Paradiscupen är sanktionerad av Svenska
Innebandyförbundet.
I klasserna F/P00 och yngre kommer resultat och tabell
inte
att användas eller publiceras.
I alla klasser är matchtiden 2x15 minuter. Finalerna spelas
2x20 minuter.
Matcherna spelas enligt Svenska Innebandyförbundets
regler.

transporter
Under Paradiscupen så kommer det att finnas cupbussar
som transporterar lagen mellan hallar och förläggningar.
priser & medaljer
Segrande lags förening erhåller fri anmälningsavgift till
den 17:e upplagan av Paradiscupen. Ettan, tvåan och trean
i varje klass erhåller pokal och medaljer. Alla lag som spelar
utan resultatredovisning erhåller pokal. Spelarna i dessa
lag erhåller medalj.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften för F/P95 – F/P99 är 2100:- per lag.
Anmälningsavgiften för F/P00 – F/P03 är 1500:- per lag.
Varje lag erhåller 15 innebandybollar från Paradiscupen.
Avgiften skall vara betald senast 2012-11-15 till Sport &
Adventure bankgiro 659-7223.
Glöm inte att ange lag, kontaktperson, e-post samt
telefonnummer.
Deltagarkort
Deltagarkortet är obligatoriskt för samtliga spelare och
ledare. Lag som löser det Röda eller Blåa deltagarkortet
får ta med en ledare utan kostnad. Lag som löser det
Gula eller Gröna deltagarkortet får ta med två ledare utan
kostnad.
Avgiften för deltagarkorten betalas senast 2012-12-15
till Sport & Adventures bankgiro 659-7223.
mat & logi
Cupförläggningarna ligger på skolor i centrala
Örnsköldsvik. Där finns logi, mat, kiosk och diverse
aktiviteter under cupen.

aktiviteter (aktivitetsbiljett)
Samtliga deltagare i Paradiscupen erhåller en
aktivitetsbiljett som gäller som entré till Paradisbadet en
gång under cupen eller som entré till två fria spel hos Area
1, lasergame.

ungdom
28-30 december
– garanterat minst 6 matcher!
åldersklasser

P96, P97, P98, P99, P00 och
F96, F97, F98, F99, F00.

matchgaranti
Minst 6 matcher/lag.

GRÖNT deltagarkort

r

k
250

Matchtid
2x15 min, 2x20 min i finalerna.
priser och medaljer
Segrande lag erhåller fri
anmälningsavgift till den 17:e upplagan
av Paradiscupen. Ettan, tvåan och trean
i varje klass erhåller pokal och medaljer.

RÖTT deltagarkort

Aktivitetsbiljett
Fria resor med cupbussarna
3 skott i speedshooting

Logi två nätter (hårt golv)
Frukost: lör+sön
Lunch: fre+lör+sön
Middag: fre+lör
Aktivitetsbiljett
Fria resor med cupbussarna
3 skott i speedshooting

700

anmälningsavgift

2100 kr/lag, betalas senast
2012-11-15.
I avgiften ingår 15 innebandybollar.

kr

knatte
4-6 januari
– tre egna speldagar!
Åldersklasser:
P01, P02, P03, P04 och F01, F02, F03,
F04.
matchgaranti
Minst 4 matcher/lag.

Gult deltagarkort

Aktivitetsbiljett
Diplom
Medalj
3 skott i speedshooting
Fria resor med cupbussarna

Matchtid
Alla matcher spelas 2x15 min.
priser, diplom och medaljer
Alla lag erhåller pokal. Samtliga
deltagare erhåller medalj.
Övrigt
Inga resultat eller tabeller kommer att
redovisas, enligt SIBFs regler.

150
anmälningsavgift

BLÅTT deltagarkort

kr

1500 kr/lag, betalas senast
2012-11-15.
I avgiften ingår 15 innebandybollar.

Logi 1 natt (hårt golv)
Middag: lör
Lunch: lör+sön
Frukost: sön
Aktivitetsbiljett
Fria resor med cupbussarna
Diplom
Medalj
3 skott i speedshooting

425

kr

MARTiN
OLOFSSON
innebandyskola
TM

ÖRNSKÖLDSVIK 2-12 augusti 2012
www.sportandadventure.se

UMEÅ
FLOORBALL
FESTIVAL

TM

- the capital of floorball

UMEÅ 21-23 september 2012
www.umeafloorballfestival.se

TM

SUNDSVALL 22-24 mars 2013
www.ankarspelen.se

kontaktuppgifter
Hemsida
www.paradiscupen.se

Kontaktperson
Stefan Sundquist

BANKgiro
659-7223 (Sport & Adventure i Övik AB)

E-post
paradiscupen@ornskoldsvikib.se

Telefon
+46 (0)70 606 05 81

Utlandsbetalning
Swift: HANDSESS
IBAN: SE53 6000 0000 0004 3388 9608

