Info inför Parkcupen 2014
Karta för att hitta till Årsta IP hittar du på www.vaksalask.se
Nästan alla planer ligger vid Årsta IP. OBS! Plan 9 – 11 sjumanna ligger vid Årstaparken 5 10 min gångavstånd från Årsta IP. Titta på hemsidan för senaste info.
OBS! Lämna in laguppställning till sekretariatet när ni kommer till cupen så vet vi att laget har
kommit gäller alla lag. Person nr 6 siffror endast för 7 manna lag på söndagen övriga lag
laguppställning med namn.
Priser
Alla deltagare får diplom. Hämtas vid prisutdelningen som är ungefär där kiosken ligger på
konstgräset
Cupmedalj tilldelas lagen i 5 och 7 manna utan slutspel. Denna prisutdelning/avhämtning av
medaljer sker ungefär vid kiosken som ligger vid konstgräset.
Till 7 manna med slutspel är det endast pokaler & medaljer till 1:a 2:a och 3:e pris. Diplom
dock till alla. Båda förlorande lag i semifinalerna betraktas som 3 or och har pokal och
medaljer att hämta vid sekretariatet.
Parkering
Vid Årsta IP är det begränsat med P – platser. Vi upplyser alla om att det också finns Pplatser vid ”kristallen” som ligger bredvid livets ord samt vid chilibutiken som bara ligger 5
gångväg från planerna. Vi ber redan nu om ursäkt för att det kommer att vara trångt med P platser vid Årsta IP och uppmanar så många som möjligt att parkera vid ”kristallen” och
Chili.
Vi uppmanar alla föräldrar till Vaksala barn att ställa bilen hemma detta är extra viktigt i år.
Försäljning
Det finns försäljning av korv, godis, kaffe, smörgåsar & grillade hamburgare mm.
Även lotteri med fina priser kommer att finnas.
Försäljning av fotbolls souvenirer kommer också att finnas på plats. Testa hur hårt spelarna
skjuter på Speedshooting.
Sekretariat
Matchsekretariatet ligger i anslutning till omklädningsrummet vid konstgräset.
Prisutdelnings/diplomsekretariatet ligger ungefär vid kiosken på konstgräset.
Gruppindelning
Spelschema hittar ni på www.vaksalask.se under parkcupen. Alla senaste ändringar hittar ni
också på hemsidan.
Vi uppmanar alla att kolla av hemsidan dagarna innan för att ta reda på ev sena ändringar.
Övrigt
Med tag uppvärmningsbollar.
Medtag även västar/reservställ i händelse av lika färg på matchkläder. Bortalag byter/sätter på
sig väst/reservställ. Alla lags tröjfärger hittar ni på www.vaksalask.se och parkcupen.
Västar finns även i begränsad upplaga att låna i sekretariatet.
Vid Årsta IP finns det omklädningsrum men inga saker lämnas kvar efter ombyte utan man
tar med sig alla saker då omklädningsrummen står öppna för alla lag.
Telenummer till Vaksala SK om ni har funderingar under eller inför cupen:
Andreas Sandqvist
018-2343100 eller 0705-243131

