Sparekassen Danmark Cup 2022
Den første weekend i november
4. 5. og 6. november

os på

”Sparekassen Danmark Cup Rosendal Hobro”

Sparekassen Danmark Cup 2022
For 23. gang inviterer IK Rosendal Fodbold til Sparekassen Danmark Cup. Stævnet
startede i 1999 med afvikling i én hal i udvalgte årgange og har siden 2012 været
afviklet i 2 haller efter udvidelsen af Rosendal Idrætsforum.
Sparekaasen Danmark Cup har gennem årene konstant udviklet sig og med ca.
300 hold tilmeldt i 2018 og 2019, som gør stævnet til et af Danmarks største
indendørsstævner. Specielt pigesiden har udviklet sig med selvstændig afvikling i
alle årgange.

Afviklingsform
Holdene inddeles i U9 - U14 Drenge og U11 – U14 Piger i Premier League (A+B) og
Superliga (B+C). Vi har A-, B- og C-slutspil i U8 - U13 Drenge og U8 – U13 Piger,
hvis mere end 8 tilmeldte hold. Der er ikke A-, B- og C-slutspil i U15 og ældre
årgange.
I 3-mands-turneringerne spilles der uden, at vi registrerer resultaterne og uden
slutspil. U8 Piger udbydes også som 3-mands.

Præmier
•
•
•
•

Fra U6 - U13: Præmier til alle.
Præmier til hold i A-slutspil er større end i B- og C, da alle har vundet deres
indledende puljer.
Fra U14-U16: Pengepræmier til de to bedst placerede hold samt præmie til
tredjepladsen.
Der er præmier til: 5 spillere ved 3-mands, 6 spillere ved 4-mands og 7 spillere
ved 5-mands. (Der gives ikke præmier til flere deltagere end max.-antallet).

Deltagergebyr:
•
•
•
•

3-mands............................................................... 350 kr.
U8-U10 5-mands.............................................. 575 kr.
U10-U13 .............................................................. 550 kr.
U14-U16 .............................................................. 650 kr.

Tilmelding:


NemTilmeld.dk

https://ikrosendalfodbold.nemtilmeld.dk/4/



Tilmeldingsfrist er onsdag 26. oktober

Det endelige program sendes ud til mailen som holdet er registreret under
og kan ses på www.sparekassendanmarkcup.dk ca. 5 dage før rækken
afvikles.

SparekassenDanmarkCup
afvikles i:
Rosendal Idrætsforum
Døstrupvej 23, Hørby Skoleby

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Tonni Nørgaard
Tlf: 2988 3871
Mail: tonni@jutlanderbankcup.dk

9500 Hobro

Vigtigt: Under turneringen og ved præmieoverrækkelse tages billeder, som bliver
offentliggjort. Såfremt en spiller ikke ønsker sit billede offentliggjort skal man gøre
opmærksom herpå ved aflevering af holdkort, så man ikke kommer på billedet.

