Turneringsinformation
2017

Varmt välkomna till Örebrocupen Innebandy 2017!
TÄVLINGSFORM
Örebrocupen Innebandy välkomnar lag i spelklasserna i F01-F06 och P01-P07. Spelklasserna F/P05-07 med en
matchgaranti om 5 matcher är resultatlösa, vilket innebär att ingen tabell eller resultat redovisas. Spelklasserna
F/P01-04 delas in i grupper om 4-5 lag, där alla lag möter alla. De två främsta lagen i gruppen går därefter till Aslutspel. Lagen på tredje och fjärde plats går till B-slutspel.
SPELTIDER
2x15 minuter i alla matcher. Effektiv tid tillämpas under den sista minuten i A- och B-slutspel.
Speltider (cirka) under fredagen: 16.30-23.15, lördagen: 07.30-23.15, söndagen: 07.30-19.00.
INFÖR OCH EFTER MATCH
Laguppställning ska registreras i Sportswik vilket innebär att ni inte behöver lämna in någon laguppställning i fysiskt
format. Glöm inte att ta med er påfylld sjukvårdsväska!
För allas trevnad så ansvarar varje lag för att efter match städa det omklädningsrum som använts.
DISPENSER
Varje lag får använda sig av tre överåriga spelare per match och laguppställning. Den överåriga spelaren får endast
vara ett år äldre än den angivna spelklassen. Ansökan för detta behöver ej göras.
Överåriga spelare kan inte delta i yngre spelklass och samtidigt i sin ordinarie spelklass.
RESULTATSERVICE
Samtliga resultat anslås på https://www.sportswik.com/orebrocupeninnebandy17 eller i appen Sportswik. I
Sportswik liverapporteras samtliga matcher.
UPPVÄRMNING
Egna uppvärmningsbollar tas med. Det finns minimalt med tid på plan innan match. Uppmärksamma att allt
bollspel i korridorer, skolsalar och andra utrymmen är strängt förbjudet.
REGLER
SIBF:s regler gäller förutom att timeout och sidbyten inte används. Bestraffningsärenden handläggs av
Örebrocupen Innebandys tävlingsjury.
FÖR TABELLPLACERINGEN GÄLLER
Placering i turnering avgörs enligt nedan där man går steg för steg tills man kan särskilja de placeringar som
behöver särskiljas.
- Turneringsplacering avgörs genom antal poäng i aktuell grupp
- Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes möte/n, det vill säga att en ny tabell räknas fram med berörda lag
- Inbördes placering avgörs genom antal poäng
- Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes målskillnad, det vill säga skillnaden mellan antalet gjorda och
insläppta mål
- Är målskillnaden lika placeras det lag främst som har gjort flest inbördes mål
- Är lagen trots detta lika avgörs placering genom total målskillnad där alla resultat i gruppen räknas
- Är målskillnaden lika placeras det lag främst som totalt har gjort flest mål i gruppen
- Är lagen trots detta lika placeras det lag främst som har minst antal utvisningsminuter i gruppen
- Är lagen trots detta lika sker lottning mellan de lag som ej kunnat särskiljas

FINALSPEL
Ettan och tvåan i varje grupp går till A-slutspel, trean och fyran till B-slutspel.
VID OAVGJORD MATCH I SLUTSPELET
Avgörandet sker genom straffar enligt SIBF:s regler, men endast tre straffar. Tre utespelare från vardera lagen slår
varsitt straffslag. Om matchen därefter fortfarande är oavgjord ska samma spelare slå ett straffslag vardera till
matchen är avgjord.
LAGUPPSTÄLLNING
Laguppställning har ni registrerat i Sportswik vilket innebär att ni inte behöver lämna in någon laguppställning i
fysiskt format.
REPRESENTATION
Spelare får endast delta i ett (1) lag per spelklass.
TRÖJFÄRG
Vid lika tröjfärg byter ”bortalaget”. Respektive lags tröjfärger hittar du i samband med lagnamnet på spelschemat.
En lista över tröjfärgerna kommer även laggas ut under menyn ”Dokument” på hemsidan.
VÄRDESAKER
På förekommen anledning vill vi vädja till er att ej förvara värdesaker, kläder med mera i omklädningsrummet
under cupen. Vi rekommenderar att ni tar med allt från rummet när inte vistas där. Tävlingsarrangören ansvar ej
för borttappade eller förlorade föremål.
PROTESTER
Eventuell protest ska inlämnas till Tävlingskansliet som är beläget i Idrottshuset, skriftligen senast 30 minuter efter
match. Protestavgift på 1000:- betalas samtidigt, endast kontant betalning. Avgiften återbetalas om protesten
godkänns. Tävlingsjuryns beslut kan ej överklagas. Juryn behandlar ej protester angående domslut. Protestärenden
handläggs av Örebrocupen Innebandys tävlingsjury.
PRISER
Priser delas ut efter avslutad final i respektive klass. Resultatlösa spelklasser får sina medaljer i anslutning till sin
sista match. Samtliga spelare i de resultatlösa klasserna 05-07 får guldmedaljer.
MATCHENS LIRARE
Utdelas direkt efter match till en spelare i respektive lag per match i A-finaler och B-finaler.
SPORRONG FAIR PLAY TROPHY
Specialpris delas ut till ett flicklag och ett pojklag i cupen som skötts sig på ett exemplariskt sätt både på och
utanför planen.
HALLAR
Adolfsbergsskolan, Halltorpsvägen 13, 702 29 Örebro
Almby skola idrottshall, Prostvägen 10, 702 84 Örebro
Birgittaskolan, Lagmansgatan 19, 702 15 Örebro
Hovstahallen, Lundhagsvägen 5, 703 76 Örebro
Idrottshuset Stora Hallen, Eyragatan 1, 702 25 Örebro
Idrottshuset 1, Eyragatan 1, 702 25 Örebro
Idrottshuset 2, Eyragatan 1, 702 25 Örebro
Kumlahallen, Villagatan 38, 692 35 Kumla
Kumlaby Sporthall, Korstagatan 1, 692 38 Kumla

Lillåhallen, Kyrkvägen 5, 703 75 Örebro
Mellringehallen, Återbruksvägen, 703 53 Örebro
Navets skola, bollhallen Loftbodsgatan 1, 702 26 Örebro
Skogstorpsskolans hall, Mastgatan 10, 692 71 Kumla
Tegelbruket, Lertagsgatan 2, 703 47 Örebro
Tegelbruket 2, Lertagsgatan 2, 703 47 Örebro
Tullängsskolan, Landbotorpsallén 35, 702 26 Örebro
Universitetet idrottshall, Gymnastikvägen, 702 81 Örebro
HALL OCH SKOLCHEFER
Hall- och skolchefer är föreningsmänniskor, som tar hand om er på arenorna och skolorna.
ANKOMST, ÖVERNATTANDE LAG
Skollagen åker direkt till den skola ni blivit tilldelad (se boendefördelning), där skolchefen tar hand om er ledare
inför inkvarteringen. Ledaren får all information från skolchef som ni tidigare har varit i kontakt. Vid ankomst få de
övernattande lagen en Ullmax-påse med bland annat gästkortsarmband och ska skriva under ett sovsalskontrakt
inför övernattningen.
På skolan lämnar ni också era deltagarförteckningar (finns på hemsidan under ”Dokument”), med namn och
fullständiga personnummer på samtliga personer som övernattar i skolan. Laget får inte gå in i skolsalen innan de
två ifyllda deltagarlistorna är inlämnade till skolchefen. Anledningen till att två identiska listor ska fyllas i är att den
ena hämtas och förvaras externt, en ren säkerhetsåtgärd ifall utrymning av skolan skulle bli aktuell. Observera att
det endast är de som övernattar i salen som ska finnas med på listan.
På de flesta skolor sköter skolchefen öppning/stängning, kolla med skolchefen vid incheckning. Vi ber er att
uppmärksamma att ni som tidigast kan checka in på skolan fredag kl. 17.00. Vänligen respektera detta då
skolundervisningen måste få avslutas. I de fall ni inte hinner checka in före er första match, så går det bra att göra
det efter avslutad match.
Utcheckning på söndagen sker senast kl. 14.30, då klassrummet ska vara städat och besiktigat av skolchefen (se
sovsalskontrakt vid incheckning).
Ta det lugnt i trafiken och använd bilbälten! Lämna checklista med vilka personer som åker med till Örebro, till
kontaktperson hemma. Detta för att veta vilka som finns med i fordonen vid eventuell olycka. Se också till att era
chaufförer är utvilade, tar pauser och kör lugnt! Starta i god tid.
Dessa dokument ska lämnas vid ankomst till skola:
- Två ifyllda deltagarförteckningar
BOENDEN
Skola
Almby skola, Prostvägen 10, 702 84 Örebro
Brunnsskolan, Brunnsgärdesgatan 14, 702 28 Örebro
Engelbrektsskolan, Wadköpingsvägen 15-19, 702 15 Örebro
Observera denna adress noga, då det finns fler skolor i Örebro med namnet Engelbrektsskolan.
Hovstaskolan, Lundhagsvägen 5, 703 76 Örebro
Kunskapskolan, Åstadalsvägen 4, 702 21 Örebro
Lillåns skola, (norra) Kyrkvägen 5, 703 75 Örebro
Lundbyskolan, Bärnstensvägen 4, 703 74 Örebro
Mariebergsskolan, Drottning Kristinas väg 4, 702 31 Örebro
Mellringeskolan, Mellringevägen 120, 703 53 Örebro
Navets skola, Loftbodsgatan 1, 702 26 Örebro

Nikolaiskolan, Manillagatan 15-19, 702 12 Örebro
Rudbecksskolan, Kungsgatan 31-33, 702 24 Örebro
Rostaskolan, Otto E Andersens gata 7, 703 44 Örebro
Sveaskolan, Södra Allén 43, 702 24 Örebro
Hotell
Elite Stora Hotellet, Drottninggatan 1, 702 10 Örebro
Good Morning Örebro, Stenbackevägen 2, 702 25 Örebro
Scandic Väst, Västhagagatan 1B, 703 46 Örebro
SOVTIDER
Då matcherna startar kl.07.30 lördag och 07.30 söndag ska det vara tyst på förläggningarna senast
kl. 23.00.
GÄSTKORT
Gästkorten berättigar till övernattning i skolsal två dygn, måltider från fredag 7/4 (middag) till och
med lunch söndag den 9/4.
Det antal personer ni anmält innan cupen kommer att kontrolleras vid varje måltid. Detta för att inte maten ska ta
slut. Därför är det viktigt att äta på er angivna skola.
Återbetalning av gästkort sker endast vid sjukdom eller skada (läkarintyg krävs), då återfås 350 kronor.
Hotellgästkort återbetalas ej. Läkarintyget skickas per e-post till arrangemang@oskungdom.se eller per post till
Örebro SK Ungdom, Box 22055, 702 03 Örebro. Märk i så fall kuvertet ”ÖCIB”. Förlorat gästkort ersätts icke.
UPPLEVELSEBADET GUSTAVSVIK
Under Örebrocupen Innebandy är det populärt att besöka äventyrsbadet Gustavsvik Lost City mellan matcherna. Ni
är många som frågar om vad som gäller för er när ni besöker Gustavsvik under helgen. Ni som har köpt boende av
oss betalar endast 100 kr/person och för att detta ska gälla har Gustavsvik följande tre krav:
1) En ledare betalar allt i en klumpsumma (kontant- eller kortbetalning).
2) Minst en ledare följer med in som ansvarig för gruppen av säkerhets- och ordningsskäl. Även ledaren betalar
entré.
3) Gästkortsarmband måste visas upp. (Ni får era gästkortsarmband när ni checkar in på skolan/hotellet).
MÅLTIDER/MAT
Örebrocupen Innebandys gästkort berättigar till mat endast på den skola där laget är inkvarterat eller vid den skola
man har blivit anvisad. Då antalet matportioner är beräknat per hur många boende det finns på skolan är det viktigt
att detta följs, annars finns det risk för att maten tar slut på vissa skolor. Skulle spelschemat förhindra ert lag att
hinna till er angivna matsal, så var vänlig kontakta arrangören.
Matsedeln 2017:
Fredag middag: Köttfärssås, pasta och sallad.
Frukost: Fil, flingor, mjölk, te, kaffe, smörgås och pålägg.
Lördag lunch: Kalkonschnitzel, potatis, sås och sallad.
Lördag middag: Kycklinggryta, ris och sallad.
Söndag lunch: Köttbullar, pasta och sallad.
Mat serveras i Almby skola, Brunnsskolan, Engelbrektsskolan, Lillåns skola, Lundbyskolan, Mariebergsskolan,
Mellringeskolan, Navets skola, Nikolaiskolan, Rudbecksskolan och Rostaskolan.

Matsalens öppettider:
Fredag
Middag
Lördag
Frukost
Lördag
Lunch
Lördag
Middag
Söndag
Frukost
Söndag
Lunch

18.30-21.00
06.30-09.30
11.00-14.30
17.30-20.30
06.30-09.30
11.00-14.00

T-SHIRTS
T-shirts ska förbeställdas via lagets sida i Profixio. Dessa hämtas ut i Klubbhusets monter i Idrottshuset.
För er som vill köpa t-shirt på plats så hänvisas ni till Klubbhusets monter i Idrottshuset.
Priset för t-shirten är 125 kr vid förbeställning och 150 kr på plats.
CUPHOOD
Alla deltagande lag i cupen har chans att förbeställa Örebrocupen Innebandys officiella hoodtröja. Dessutom kan ni
beställa den med namn på ryggen! Sista beställningsdag är den 5 april. Tröjorna finns sedan färdiga när ni kommer
till Örebro! Dessa betalas och hämtas ut i Klubbhusets monter i Idrottshuset.
För att göra er beställning ska det beställningsformulär som ni hittar på hemsidan under fliken dokument användas.
FÖRSÄLJNING
I anslutning till samtliga hallar kommer det att finnas kiosk. Utbudet i kioskerna varierar, men i de flesta finns korv
med bröd, frukt, dryck, godis och annat gott. I vissa skolor och hallar kommer det att finnas försäljning av
smörgåsar och eventuellt något matigt alternativ till. Ingen korv med bröd i skolkioskerna.
CUPBUSS
För de lag som löst cupbuss är busstjänsten tillgänglig. Mer info om hur busstjänsten fungerar rent praktiskt
kommer mejlas ut till berörda lag. Önskar någon beställa cupbuss finns fortfarande möjligheten fram till söndag
26/3. Gå in på er inloggningssida på Profixio och registrera antal busskort.
PARKERING
Örebrocupen Innebandy tar inte ansvar för felaktigt parkerade bilar. Gängse parkeringsregler gäller även under
cupen. Var vänliga att beakta detta. De senaste åren har flera lag drabbats av parkeringsböter. Örebro kommun har
förvarnat om att även kontroller på skolgården och runt skolorna kan förekomma under cuphelgen. Se bifogad fil
för att ta del av vårt erbjudande från vår samarbetspartner ePARK.
DROGFRITT ANSVAR
Örebrocupen Innebandy förutsätter att samtliga inblandade i cupen agerar drogfritt och med god
idrottslig anda. Rökning och alkohol är ej tillåten i skolor och bollhallar. Särskilt ansvar som goda förebilder läggs på
ledarna.
AVSLUTNING
Avslutningsvis vill vi önska er varmt välkomna till Örebrocupen Innebandy 2017!
Örebrocupen Innebandys hemsida: www.orebrocupeninnebandy.se
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