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Välkommen till Nabben Cup 2018
För 27:e gången i rad har Skultorps IF det stora nöjet att hälsa alla
fotbollsintresserade välkomna till Nabben Cup. Vi har i år hela 104 lag som
kommer till spel på våra 11 fina planer.
Även i år är att vi även välkomnar 7-åringar till spel. 7-åringarna kommer spela
3-mannamatchet på våran konstgräsplan. Kul att så många som 20 lag vill ställa
upp och spela. Alla spelare får en cup-tröja som hämtas ut i sekretariatet.
Jag hoppas att vi alla får en familjefest med förhoppningsvis
strålande väder och skinande sol. Tänk dock på rådande eldningsförbud.
Ett stort TACK till alla deltagande lag, funktionärer och sponsorer som gör detta
möjligt att genomföra.
Än en gång, varmt välkomna till årets upplaga av Nabben Cup
Tävlingsledningen Nabben Cup

Komihåg för ledare
Tävlingen är sanktionerad av Västergötlands fotbollsförbund
Matchtid
P7 och F7 spelar 4 x 3 minuter. Övriga klasser spelar 3 x 8 minuter.
Antal spelare
P10 och F10 spelar 7 mot 7, P9, F9, P8 och F8 spelar 5 mot 5, P7 och F7 spelar 3-mot 3. Nabben Cup
utgår ifrån Västergötlands fotbollsförbunds riktlinjer ungdomsfotboll. Observera några nyheter som
införts.
Byte av spelare får ske kontinuerligt under spelet. Byte av spelare görs vid mittlinjen.
Spelares ålder: Om antalet spelare i en viss åldersklass inte räcker till för att fylla ett lag så skall i
första hand yngre spelare sättas in.
Spelform
Alla klasser spelar gruppspel i enkelserie, inga resultat räknas.
Tröjor
Bortalag byter tröjor vid lika tröjfärg. Det kommer att finnas västar vid planerna.
Bollar
Lagen skall medföra egna bollar för uppvärmning.
Ojämna matcher
Nabben Cup använder de rekommendationer som Västergötlands fotbollsförbund har gällande 3 mot
3, 5 mot 5 och 7 mot 7. Detta innebär att följande regel gäller i Nabben Cup:
Om ett lag ligger under med 4 mål, får laget sätta in en extra spelare, som skall vara kvar på planen
tills matchen är oavgjord igen. Syftet med denna regel är att matcherna skall bli så jämna som
möjligt.
Det är upp till ledarna i respektive lag att hålla räkningen på ställningen samt byta in och ut spelare
enligt ovanstående regel.

