VI VET VAD DU BEHÖVER!

30 juni - 3 juli 2016
2015

Allt inom reklam!

BESÖK SVERIGES FÖRSTA

ACTIONBAD
RABATT TILL ALLA CUPDELTAGARE!

021-35 56 60

Rushen börjar på
kokpunkten.se

Huvudsponsor

Välkommen till ArosCupen 2016!
Skiljebo SK inbjuder till den 39:e upplagan av Västerås internationella
fotbollsturnering för pojkar och flickor i åldrarna 7 - 17 år.

Tidpunkt

Klasser

Matcher

Torsdag 30/6 - Söndag 3/7 2016
11-manna (13-17 år) spelas torsd.- söndag
9- manna ( 12-13 år) spelas torsd. - söndag
7- manna (10-12 år) spelas torsd.- söndag
7- manna (9 år) spelas lörd.- söndag
5- manna (7-8 år) spelas söndag

Anmälan

Anmälan görs på www.aroscupen.se senast den 2:a maj.

Lagavgift

5- manna 500 kr. 7, 9 och 11- manna 1400kr/lag. Betalas på bankgiro 233-0397.
Avgiften betalas in samtidigt med anmälan.

Deltagaravgift
för spelare och
ledare

5- mannalag
- inkl lunch 150:-/deltagare

5-manna: Pojkar och flickor 7 - 8 år
7-manna: Pojkar och flickor 9 - 12 år.
9-manna: Pojkar och flickor 12 - 13 år.
11-manna: Pojkar 13/14 - 16/17 år och flickor 13 /14 - 15/16 år.
Åldersdispens, se www.aroscupen.se

9-mannalag
11-mannalag
- Inkl mat och logi 1300 kr/deltagare. - Inkl mat och logi 1400 kr/deltagare.
- Utan mat och logi 3000 kr/lag.
- Utan mat och logi 3600 kr/lag.
Lag anslutna till Västmanl. Fotb. Förb: Se www.aroscupen.se

Samtliga matcher spelas på gräs-/konstgräsplaner.
Matchtiden är 2x 15 min för 5-manna, 2 x 20 min för 7- och 9-manna
och 2 x 25 min för 11-manna.
Matchgaranti: Minst 5 matcher i samtliga ålderklasser förutom
P7, P8, F7, F8 som spelar 4 matcher.

Tävlingsform

Grundspel i serieform. Samtliga lag går vidare till A- eller B-slutspel
som genomförs som cupspel.
P7, P8, P9, F7, F8 och F9 spelar enbart gruppspel.

Regler

ArosCupen spelas efter Svenska Fotbollförbundets och FIFA:s regler i alla
tillämpliga delar. Tävlingsreglemente för cupen finns på www.aroscupen.se

Priser

ArosCups-trofén till segrande lag i varje klass. Pokaler till de två främsta lagen
i A-slutspelen. Medaljer till alla spelare i de fyra främsta lagen i A-slutspelen.
Pokal till segrande lag i B-slutspelet. Medaljer till samtliga spelare i de två främsta
lagen i B- slutspelet. Minnesmedaljer till samtliga spelare i P7, P8, F7, F8, P9 och F9.

Logi

Lagen inkvarteras i skolsalar från torsdag 30 juni kl 09:00 för 11- manna, 9- manna och 7- manna.
OBS! F9 och P9 från fredag 1 juli kl. 16:00.

Mat

Frukost, lunch och middag serveras varje dag. Söndag ej middag.
F9, P9 kvällsmål ankomstdagen. Måltider äts på utvalda skolrestauranger. Självservering.
Specialkost tillhandahålles vid behov.

Kommunikation

Lag som bor på skolor och inte har egna transportmedel under turneringen
kan köpa busskort som gäller på ArosCupens egna busslinjer mellan skolor
och spelområden.
Lag med inkvartering på skolor som kommer till Västerås med tåg hämtas/lämnas
vid Centralstationen.

Boka din plats
i solen!
Läs mer om vår solenergi på
malarenergi.se/solel

7- mannalag
- Inkl mat och logi 1200 kr/deltagare.
- Utan mat och logi 2600 kr/lag.
- F9 och P9 inkl mat och logi 800 kr/deltagare.
- F9 och P9 utan mat och logi 1500 kr/lag.

Bussavgift 100 kr/deltagare. OBS! Gäller endast lag med inkvartering i skolor.
Deltagar- och bussavgift ska vara inbetald på bankgiro 233-0397 senast den 13 maj.
Arrangören förbehåller sig rätten att stryka lag som inte betalat anmälnings- och
deltagaravgifter i tid. Matkuponger 75:-/st och frukost 30:-/st.
För ledare

Alla betalande ledare från varje lag får ArosCupens coach-T-shirt.
På varje skola finns ett ledarrum med fika och dagspress.

Aktiviteter

Utöver fotboll erbjuder vi under cupen fria nöjen och aktiviteter.
- Disco.
- Målvaktsskola.
- Resor med Västerås stadsbussar.
- Bad på Lögarängen och Skultunabadet.
- Rabatterade priser på actionbadet Kokpunkten.

Upplysningar

ArosCupens kansli, öppet måndag - torsdag 08 - 17, fredag 08 - 14.
Tel: 021 - 80 09 11. Fax: 021 - 80 09 61. E-post: info@aroscupen.se
Postadress: Aroscupen, Hamre IP, Väderleksgatan 20, 721 31 Västerås.

VIKTIGA DATUM
2 maj, sista anmälningsdag.
13 maj, sista dag för inbetalning av deltagaravgifter.
30 juni - 3 juli, ArosCupen.
Detaljerad information om turneringen hittar du på vår hemsida www.aroscupen.se
som uppdateras kontinuerligt. Under turneringen uppdateras resultat och tabeller ”on line”.

Nu kan du som älskar sol boka din plats i en av
Sveriges största solparker. Lägg till sol i ditt elavtal
hos oss, så får du ditt namn på en digital solpanel
och är med och bidrar till en soligare framtid med
förnyelsebara energikällor.
Välkommen till Solparken och Mälarenergi
Elhandel.

Information om konsumenträttigheter, reklamationshantering och
tvistemålslösning finns på malarenergi.se.

Håll dig uppdaterad på
vasterascityfestival.se

Fest i hela stan! LINDA
Passa på att besökaBENGTZING
festivalen
med kända artister, tivoli, marknadsstånd och mycket mer.

