
Parkering i första hand för spelare, 
ledare och funktionärer.

Vägbeskrivning: Plats, Österslättskolan i Karlshamn, se vägbeskrivning på www.hitta.se.

Tider och omklädning: Matcher spelas kl 08.00 till ca kl 17.00. Matchtid 18 min. Omklädning på Österslättskolan.

Utrustning: Vanliga fotbollsskor rekommenderas på konstgräset. Ta med egna uppvärmningsbollar!

Regler: 9-manna med offside, 7-manna resp 5-mannaregler enligt Svenska fotbollsförbundet.
Trepoängssystem tillämpas. De tre första lagen i varje grupp går vidare till finalspel, vid lika poäng räknas 1) målskill-
nad, 2) gjorda mål och 3) inbördes möte. Skulle det fortfarande vara lika, tillämpas 3 st straffsparkar per lag, därefter 
direkt avgörande straffar.
Finalspelet avgörs vid behov med 3 st straffsparkar per lag, därefter direkt avgörande straffar.
Inga generella dispenser för överåriga spelare dock får givetvis underåriga deltaga.

Före och efter match: Uppvärmning och hälsning före match sker utanför planen. OBS! Ta med egna uppvärmnings-
bollar! Var klar för spel 5 minuter före utsatt tid! Även sånger och tack för matchen efteråt sker utanför planen.

Priser: Diplom till samtliga deltagare, medaljer till alla semifinallagen. Segrande lag får även en pokal. Intersport och 
Nike sponsrar dessutom ett fint pris till en tjej för ”matchens prestation” i varje match!

Domare: 5-manna och 7-manna har ungdomsdomare. Hemmalag och bortalag ansvarar för varsin sidlinje.
Även 9-manna har ungdomsdomare med tvådomarsystem.

Spelform och målburar: F01 och F02 spelas som 5-manna med futsalmål 3,60 m x 1,80. F00, F99 spelas som 7-manna 
med 7-mannamål. F98, F97 och F96 spelas som 9-manna med 11-mannamål

Protest: Eventuella protester inlämnas till sekretariatet senast 30 minuter efter avslutad match. Protesten skall göras 
skriftligt. Senare inlämnad protest lämnas utan avseende. Protest behandlas av tävlingsledningen. Protestavgift 500 kr.

Viktig information
till alla som besöker tjejcupen

Konstgräsplanen, ombyte och spelplats.
Här finns även kiosk och lunchmatsal.

Parkering för publik och anhöriga
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Toaletter (2 st) utomhus för alla 
inkl publik och anhöriga.

Hemmalag och bortalag: Hemmalag spelar på vänster planhalva sett mot resultattavlan. Resultattavlan visar rätt 
sida. Hemmalag gör första avspark. Bortalag byter färg eller tar på sig västar vid lika färg på matchställ.

Ordningsregler inomhus: Endast spelare och ledare får vistas inomhus. Inne i Österslättskolan råder skoförbud mot 
utomhusskor. Skor ska tas av utanför entrén eller precis i entrén. 
Tips! Ta med inneskor som t ex foppatofflor till spelarna. Det kan vara skönt att ha dessa på sig under lunchen.

Toaletter: Två st toaletter finns placerade utomhus på arenan. Dessa får användas av alla.
Inomhus finns fyra st toaletter. Dessa får endast användas av spelare och ledare.

Mat och t-shirts: Deltagaravgiften på 120 eller 70 kr/deltagare inkluderar lunch. Lunchen består av pasta och köttfärs-
sås (oxfärs) samt sallad och dryck. För ledare är priset 60 kr/portion. Denna kostnad betalas gemensamt tillsammans 
med deltagaravgifterna av ledare i samband med ankomst till cupen. Se till att ha jämna pengar! OBS! Laguppställning 
lämnas samtidigt.
Beställda T-shirts levereras i samband med betalning vid ankomst till cupen.
Kiosk och serveringstält med kaffe, hamburgare, grillkorv och övriga kioskvaror finns tillgängligt under cupen.

Lunchtider: Spelare och ledare måste hålla sina tilldelade lunchtider. Vi serverar ca 1100 st spelare och ledare under 
cupens fem speldagar. Om ditt lag vill byta lunchtid måste du som ledare höra av dig i förväg till Patrik eller Erik.

Lunchtider finns i kuvertet som du får som ledare när ni kommer till cupen!

Resultatrapportering: Följ resultaten via www.tjejcup.se eller via skärmar vid spelplatsen.

Mer info
Patrik Andersson 0454-193 83, 0708-119 383  Erik Thörnqvist 0454-395 33, 0705-88 84 80
patrik@tjejcup.se      erik@tjejcup.se

Kiosk och serveringstält.

Lunch för spelare/ledare Konstgräsplanen, spelplats.

Entré till omklädningsrum och toa 
för spelare och ledare.

Tävlingskansli och sekretariat.
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Info/Anmälan ankomst

Viktig information
till alla som besöker tjejcupen


