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INNEBANDY
PÅ PÅSKLOVET 13 –17 APRIL
Skolturnering för klasslag,
från förskoleklass till årskurs 1-9.

Sista anmälningsdag
söndag 31 mars

Tävlingsbestämmelser/regler:
• Förskoleklass spelar med fyra utespelare utan målvakt på plan med måtten
20x10 med små mål.
• Åk 1-3 spelar med fyra utespelare utan målvakt på plan med måtten
20x10 meter med små mål.
• Åk 4-6 spelar med fyra utespelare och målvakt på planen med måttet 20x10 meter.
• Åk 7-9 spelar med tre utespelare och målvakt på planen med måttet 20x10 meter.
• Alla klasser måste ha minst en tjej eller kille på planen.
• Alla lag som kommer till spel måste ha en vuxen lagledare på plats.
• Åk 1-6 räknas inga resultat och inget finalspel.
• Åk 7-9 är det slutspel.
• Alla lag är garanterade minst tre matcher.
• Man får endast delta i ett lag.
• Alla matcher spelas 1x16 minuter.
• Innebandyglasögon rekommenderas men är inget krav. Det finns ett
fåtal på plats att låna.
• Dispenser kan beviljas om särskilda skäl finns, som t.ex. mindre skolor på landet,
sociala skäl eller liknande. Dispenser bedöms från fall till fall och skall vara
skriftliga och kunna uppvisas av laget på plats. Dispens ansökan skickas
till kansli@visbyibk.com senast den 10/4.

Viktig Information:
• Sista anmälningsdag
söndag den 31/3.
• Spelschema skickas ej ut
till anmälda lag.
Presenteras på
www.visbyibk.com.
• Anmälningsavgiften är 300:och betalas via Biljettkiosken
på Visby IBKs hemsida i
samband med anmälan.
• Anmälan sker endast på
www.visbyibk.com/paskcupen
Inga anmälningar via e-post,
fax eller telefon mottages.
Märk din anmälan med skola
och klass.

Hallen som används är:
• ICA Maxi Arena
Vid behov även:
• Innebandycenter • Klintehallen • Hemsehallen • Solklintshallen

Deltar Er klass i Krulliscup, Påskcupen samt Lillkorpen,
får hela klassen en heldag på Kneippbyn (gäller åk 1-6).
Eventuella frågor besvaras av Visby IBK’s kansli på:

E-post: kansli@visbyibk.com
facebook.com/paskcupeniinnebandy

Med stöd av

