Allmän information kring Höstcupen
Speldagar:

Lördag 12 september (Gruppspel)
Söndag 13 september (Slutspel)

Spelplats:

Korpvallarna (gräsplan), Klostergårdens IP

Antal spelare:

Sex utespelare + målvakt (fritt antal avbytare). Max antal spelare per
lag: 12 st (Begränsningen kan komma att ändras beroende på hur
smittläget ser ut i september).

COVID-19:

P.g.a. rådande pandemi så får samtliga lag ha max 12 spelare.
Handsprit kommer att finnas att tillgå, använda gärna det. När laget
spelat sin sista gruppspelsmatch och inte gått vidare måste laget
lämna området. I övrigt gäller folkhälsomyndighetens riktlinjer.
Stanna hemma vid minsta lilla sjukdomssymtom, tvätta händerna
och håll avstånd.

Klädsel:

Tröjorna ska ha samma färg och ska vara numrerade. Om två lag
har samma färg på tröjorna ska bortalaget byta tröjor, västar finns att
låna. Benskydd är obligatoriskt.

Tävlingsregler:

# Speltiden är 1x 20 minuter.
# Gult kort = 2 minuters utvisning. Två gula kort = rött kort.
Rött kort = utvisning för resten av matchen.
# Vid utvisning är spelaren automatiskt avstängd i nästkommande
match. Vid grov utvisning tar tävlingsjuryn beslut om avstängningens
längd.
# I gruppspelet gäller följande rangordning om två lag hamnar på
samma poäng:
1. Målskillnad, 2. Flest gjorda mål, 3. Antal vinster, 4. Inbördes
möte, 5. Lottning
I slutspelet gäller följande vid oavgjort:
Straffsparkar (tre stycken per lag vid lika sudden death). Utöver
gäller Korpens vanliga tävlingsregler.

Resultat:

Resultat och tabeller kommer gå att följa i mobilen via vår hemsida
samt finnas i sekretariatet.

Omklädningsrum: Kommer vara öppna för toalettbesök och enklare ombyte. Duscharna
kommer vara avstängda.
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Parkering:

Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser utmed Västanvägen
vid IP, en bit bort ligger parkeringshuset Arena Park.

Kollektivtrafik:

Stadsbuss 7 – hållplatserna Korpvallen eller Nordanväg.

Fotografering:

Vi kommer fota under cupen. I linje med GDPR har de personer som
är med på bilderna rättigheter, vi vill därför informera redan nu om att
bilderna, kan komma att användas för att informera om
verksamheten på Korpens webbplats samt sociala medier och att ni
har möjlighet att invända mot detta. Önskar ni inte synas i dessa
sammanhang, eller har frågor kontakta oss i förhand eller låt
personal på plats veta.

Försäkring:

Alla deltagare är försäkrade via Folksam.

Servering:

Vi kommer sälja lite korv, kaffe och läsk på plats. Godkända
betalningsformer är kontanter eller swish.
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