Vi ønsker igjen velkommen til vår fartsfylte fotballturnering:

Søyacupen
for knøtt, miniputt og lillegutt/lillejente

Søyabanen, Kvanne lørdag 26. august
Idrettslaget Søya arrangerer i 2017 Søya-cupen for 17. gang. Alle kampene i
cupen spilles på Søyabanen. Der kan vi tilby en gressbane av meget god
kvalitet, samt en flott kunstgressbane for 7-er fotball - med egen minitribune!
Her finner du Søyabanen:
Idrettslaget Søya har tilhold på Kvanne i Surnadal
kommune. Stadionanlegget ”Søyabanen” ligger ved
Kvanne (ca 1 km. fra fergekaia) i Surnadal Kommune og
ca 15 km. fra Surnadal sentrum (Skei). I underkant av 2
timers kjøretur med bil fra alle de tre byene Trondheim,
Kristiansund og Molde.

Hvorfor dra akkurat dit da?

Jo det skal vi fortelle deg! På Kvanne har vi et brennende engasjement for Søyacupen, for klubben vår
og for bygda vår. Det borger for et flott anlegg, stor entusiasme og god stemning. I tillegg kan vi by på
så mye mer enn fotball. Bare noen hundre meter fra banen ligger en fin sandstrand med langgrunne
badeforhold, grillhus med griller, samt sandvolleyballbane ved den gresskledde solingsplassen.
Ca 1 km unna banen finner vi i tillegg Surnadal Golfpark (9-hullsbane) som absolutt er verdt et besøk!
Spiller du ikke golf kan du avlegge drivingrangen et besøk for å prøve sporten.
Ellers er Kvanne et naturskjønt sted, og vi anbefaler å benytte de mange mulighetene som finnes til
korte og lengre turer i den flotte naturen i området. Ikke langt unna fotballanlegget finnes også
nærbutikk.

fakta
De siste årene har
cupen hatt ca 70
påmeldte lag som
har spilt 90 kamper
i løpet av dagen!

fakta

Flest lag fra Nordmøre,men også
fraRomsdal og
fra Trondheim /
Trøndelag.

www.ilsoya.no

Søyacupen
Hvor skal vi bo da?

Informasjon om overnattingstilbud (og andre tjenester) finner du ved å gå inn på
www.surnadal-turist.no, men her er noen tips:
• Brekkøya Camping Surnadal, tlf 71 66 07 06
• Thon Hotell Vårsøg tlf 71 65 71 00

Hvem inviteres til Søyacupen?
G 12 - 7èr
J 12 – 7èr
G 10 - 5èr
J 10 - 5èr
G 8 - 5èr*
J 8 - 5èr*
G/J - 3er

Lillegutter
Lillejenter
Minigutter
Minijenter
Knøtter
Knøtter
Miniknøtt

Gutter født etter 1.1.2005
Jenter født etter 1.1.2005
Gutter født etter 1.1.2007
Jenter født etter 1.1.2007
Gutter født etter 1.1.2009
Jenter født etter 1.1.2009
G/J født etter 1.1.2011

Kamptid 2 x 20 min
Kamptid 2 x 20 min
Kamptid 2 x 15 min
Kamptid 2 x 15 min
Kamptid 2 x 15 min
Kamptid 2 x 15 min
Kamptid 2x 15 min

*G8/J8 er felles klasse. Egen jenteklasse settes opp hvis nok påmeldte

Spillesystem og cupregler:

Hele cupen avvikles på én dag. Alle lag får spille minst 3 kamper. Så langt det lar seg gjøre vil vi forsøke å
sette opp lagene slik at flest mulig får møte lag som dere ikke møter i serien.
Lagene deles i grupper i hver klasse (antall kamper avhengig antall påmeldte lag), der det spilles enkel serie.
Det vil bli premiering av alle spillere,
og vi kårer også beste fairplay-lag i løpet av dagen.
Ved bruk av overårige, gjelder samme regler som under vanlig
seriespill. Nordmøre og Romsdal Fotballkrets sine regler følges.
Cupen starter kl 09.30 og avsluttes ca kl 18.00
(avhengig av antall påmeldte lag).

Deltakeravgift:

kr 700 pr lag (7-er) kr 500 pr lag (5-er) og kr 300 pr lag (3-er).
MERK: MÅ betales lagvis, evt klubbvis med tydelig
merking av hvilke lag det betales for til konto 4025.07.00204

Matsalg:

Påmelding:
Påmelding i TX-tournament
innen fredag 11. aug.
Link til påmelding her:
https://www.profixio.com/reg/soyacupen-2017/
no/lag/new
Husk betaling lagvis
Se www.ilsoya.no for mer info. Det er viktig at
det oppgis navn på laget og riktig angivelse av
klasse. Vi må også ha navn og mobilnummer for
den lagleder som er tilstede sammen med laget
under cupen.

Kiosk og kafé med salg av grillmat, brus, kaffe og vafler mv.

Kampoppsett vil bli lagt ut
på klubbens hjemmeside
www.ilsoya.no ca 1 uke før
cupen.

Hjertelig velkommen!
www.ilsoya.no

Søyacupen
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Hjertelig velkommen!
www.ilsoya.no

