
 
    

 
 

 
har hermed fornøjelsen af at kunne invitere til indendørsstævnet 

 
SPORTIGAN POKALCUP 2016. 

 
Der spilles i følgende rækker: 

 
U-7 piger, U-8 piger, U-10 piger, U-11 piger og U-12 piger 

U-6 drenge, U-7 drenge, U-8 drenge, U-9 drenge, U-10 drenge og U-11 drenge 
i Liseborgcentret på Liseborgvej 37 i Viborg 

den 27., 28. og 29. december 2016 
Der vil være statuetter til alle deltagerne i rækkerne U-6 til og med U-9 

mens der afsluttes med finaler i U-10 - U-12 rækkerne, hvor der er lækre PUMA 
produkter til alle spillerne på finaleholdene. 

 
Der er kun præmier til deltagende spillere. 

 
Det er vores forventning, at man ved tilmeldingen respekterer puljeinddelingerne 

ved niveauopdeling, så spillerne får nogle jævnbyrdige kampe. 
 

Holdene vil blive medtaget i tilmeldt rækkefølge. 
Rækker lukkes når, de er fyldt op – herefter venteliste. 

 
Ved for få hold i A, B og C rækker forbeholder vi os ret til at slå rækkerne sammen. 

 
Der spilles efter DBU Jyllands regler med få ændringer. 

U-6 og U-7 spiller på tværs og dømmes af ledere fra de deltagende hold. 
Øvrige rækker spilles på langs af hallen, og kampene vil blive dømt af egne ledere. 

 
Spilletiden tilpasses antal deltagende hold. 

 
Der må benyttes det samme antal spillere på banen 

som ved DBU Jyllands turneringer. 
 

Dvs. 5 spillere i U-6 og U-7 og 7 spillere i alle øvrige rækker. 
 

Tilmeldingen skal ske via www.staevner.dk på nedenstående link : 
 

http://staevner.dk/staevne/12269/sportigan-pokalcup-2016-i-viborg.aspx 
 

Der betales kontant på stævnedagen inden holdenes 1. kamp. 
 
 
 

 

FORVENTET AFVIKLINGSPLAN 
 

Række   Betegn. Spilletidspunkt Start Pris 
 
U-10 drenge C U-10 dc  tirsdag 27/12  fra morgen 350 
U-10 drenge B U-10 db  tirsdag 27/12  formiddag 350 
U-10 drenge A U-10 da  tirsdag 27/12  middag  350 
U-11 drenge C U-11 dc  tirsdag 27/12  eftermiddag 350 
U-11 drenge B U-11 db  tirsdag 27/12  eftermiddag 350 
U-11 drenge A U-11 da  tirsdag 27/12  først aften 350 
 
U-7 piger  U-7 p  onsdag 28/12  fra morgenen 300 
U-8 piger  U-8 p  onsdag 28/12  formiddag 350 
U-10 piger U-10 p  onsdag 28/12  middag  350 
U-11 pige C U-11 pc  onsdag 28/12  eftermiddag 350 
U-11 pige B U-11 pb  onsdag 28/12  eftermiddag 350 
U-12 pige C U-12 pc  onsdag 28/12  eftermiddag 350 
U-12 pige B U-12 pb  onsdag 28/12  eftermiddag 350 
 
U-6 drenge U-6 d  torsdag 29/12  fra morgen 300 
U-7 drenge U-7 d  torsdag 29/12  fra morgen 300 
U-8 drenge C U-8 dc  torsdag 29/12  formiddag 350 
U-8 drenge B U-8 db  torsdag 29/12  formiddag 350 
U-8 drenge A U-8 da  torsdag 29/12  middag  350 
U-9 drenge C U-9 dc  torsdag 29/12  eftermiddag 350 
U-9 drenge B U-9 db  torsdag 29/12  eftermiddag 350 
U-9 drenge A U-9 da  torsdag 29/12  først aften 350 
 

Planen er at afvikle puljerne hurtigst muligt. Der tages dog forbehold for ændringer i 
spilleprogrammet ved for få hold i nogle af rækkerne. 

 
Tilmeldingen skal ske SENEST fredag, den 2. december 2016. 

 
Programmet vil være tilgængeligt på vores 

hjemmeside www.sik-viborg.dk senest 16. december 2016. 
 

Tilmelding er bindende, og for udeblevne hold og afbud efter offentliggjort 
program vil tilmeldingsgebyret naturligvis blive opkrævet. 

 

 

http://www.sik-viborg.dk/
http://www.staevner.dk/
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