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Välkomnä till Ekebycupen 2019
Här kommer ett samlat informationsbrev inför cupen. I det finns massor med praktisk
information men också en användbar karta över cupområdet och en blankett för
laguppställning.
Anmälda lag
Cupen har i år över 120 deltagande lag, dvs. ca 40 fler lag än tidigare år. Riktigt kul! Det blir
en riktig fotbollsfest i Ekeby i år.
Tänk på att
•
•
•
•

Ekebycupen är en ungdomsfotbollscup och en breddlagscup,
fotboll bara är en sport och ett spel,
lagen har tränare som är engagerade på frivillig basis, och att
Ekebycupen har unga domare.

Spelschema och spelform
Spelschemat finns på cupsidan https://www.cupmate.nu/cup/ekebycupen
Under lördagen den 5 oktober spelar följande klasser:
F12 (2007), matcher i 9-manna på Ekebyvallen och i Ekebydalen (även söndag)
P12 (2007), matcher i 9-manna på Ekebyvallen och i Ekebydalen (även söndag)
F11 (2008), matcher i 7-manna i Ekebydalen
P11 (2008), matcher i 7-manna i Ekebydalen
P10 (2009), matcher i 7-manna i Ekebydalen
Under söndagen den 6 oktober spelar följande klasser:
F12 (2007), matcher i 9-manna på Ekebyvallen och i Ekebydalen (även lördag)
P12 (2007), matcher i 9-manna på Ekebyvallen och i Ekebydalen (även lördag)
F9 (2010), matcher i 7-manna Ekebydalen
P9 (2010), matcher i 7-manna i Ekebydalen
P8 (2011), matcher i 5-manna på Ekebyvallen och i Ekebydalen
F7 (2012), matcher i 5 manna på Ekebyvallen och i Ekebydalen
P7 (2012), matcher i 5-manna på Ekebyvallen och i Ekebydalen
Spelregler
finns på cupsidan https://www.cupmate.nu/cup/ekebycupen
Matchtider
9-manna lördag och söndag: 2x20 minuter, direkt sidbyte utan paus mellan halvlekarna
7-manna lördag: 2x20 minuter, direkt sidbyte utan paus mellan halvlekarna
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7-manna söndag: 2x20 minuter, paus 5 minuter mellan halvlekarna
5-manna söndag: 2x15 minuter, paus 5 minuter mellan halvlekarna
Planer
Cupen spelas på naturgräs. Undantag plan 1 där det blir 9-mannaspel på konstgräs. Det
huvudsakliga cupområdet är i Ekebydalen, där de flesta planerna finns. Ekebyvallens 5mannaplaner (nr 16-18) ligger väldigt nära Ekebydalen. Längst bort på Ekebyvallen ligger en
9-mannaplan (nr 3). Från den planen till Ekebydalen tar det ca 10 min att gå.
Uppvärmning sker på gräsytor intill planerna. Undantag plan 10 på Ekebyvallen som är
tillgänglig för uppvärmning under hela cupen.
Se bifogad karta.
Cupmedaljer
delas ut till alla deltagare. Vi räknar med högst
15 spelare/lag i 9-manna,
14 spelare/lag i 7-manna, och
12 spelare/lag i 5-manna.
Efter sista match delas medaljer ut vid sekretariatet i Ekebydalen.
Domare
Huvuddomare är ungdomsdomare från UIF ungdomsfotboll. Ev. linjedomare tillhandahålls av
respektive lag i varje match.
Kläder/ombyte
Matchkläder: Bortalag byter tröjor (väst e.d.) ifall båda lagen har liknande matchtröjor.
Ombyte: Omklädningsrum/tält finns att tillgå (UIF-lag byter om hemma). Inga lag får egna
omklädningsrum utan lagen får turas om/samsas. Upphittade kläder m.m. kan lämnas i
sekretariatet.
Se bifogad karta.
WC
Se bifogad karta.
Bollar
Matchvärdarna ser till att det finns matchbollar vid alla planer. Deltagande lag håller med
egna tränings-/uppvärmningsbollar.
Försäljning
Försäljning av hamburgare, korv, kaffe, dricka, kaffebröd och annat gott kommer att finnas
för att fylla på energin mellan matcherna. Även glutenfria alternativ för hamburgare och
korvbröd finns. Vi använder oss av ett kupongsystem för att minska kontanthanteringen.
Matkuponger säljs i sekretariatet och det är kuponger eller Swish (nr 123 132 64 79) som
gäller för betalning vid grill eller kiosk.
Parkering
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Parkering endast på anvisade platser (UIF-lag parkerar hemma). Se bifogad cupkarta.
Obs! Antalet parkeringsplatser är begränsat i direkt anslutning till cupområdet.
Laguppställning
Laguppställningsblanketten (bifogas) lämnas till kansliet/sekretariatet då ni kommer till
cupområdet. Fyll gärna i laguppställningen innan ni kommer.
Kontakt
Om du har frågor eller vill komma i kontakt med oss som arrangerar Ekebycupen 2019 når du
oss via e-post: ekebycupen@uiffotboll.se, och i sekretariatet i Ekebydalen.
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Laguppställningsblankett (lämnas till sekretariatet vid cupstart)
Klass
Lag
Ledare och mobilnr under cupen

Tröjnr

Spelarnamn

Födelseår
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