Inbjuder till den 49:e

Trettonhelgs-cupen
i volleyboll
Idrottshuset Karlstad
Lördag 8 januari 2022
klockan 9.00 – 19.00
Klasser: Dam

och Herr

På grund av rådande pandemi uppmanas deltagare att:
- hålla god handhygien och stanna hemma vid
sjukdomssymtom
- i övrigt följa bestämmelser och rekommendationer som
gäller när cupen genomförs

Välkomna att delta i 49:e 13-helgscupen - turneringen där alla klasser spelas med ett
handicapsystem som gör det möjligt för vilket lag som helst att vinna. Olicensierade spelare
deltar på egen risk.
Klasser:
Herrar och Damer
Tid och plats:
Cupen spelas den 8 januari, 2022 i Idrottshuset, Drottning Kristinas väg, Karlstad
Tfn 0733-98 53 79 under speldagen.
Spelprogram:
Spelprogrammet skickas inte ut i förväg.
Preliminärt spelprogram finns på vår hemsida www.karlstadsvk.se fr.o.m. 7 januari på kvällen
(efter 20.00).
Ledarträff:
Samling och genomgång i sporthallen 09.00 den 8 januari.
Matchstart: Första match börjar 09.30.
Rangordning:
För att avgöra gruppspels- respektive slutspelsplacering gäller:
1. Flest poäng
2. Flest vunna set i inbördes möte
3. Bästa bollskillnad
4. Flest vunna bollar
5. Lägst handicap
6. Lottning
Handicap:
Handicapet är till för att utjämna lagens kapacitet. Det har under alla år varit upphov till diskussioner
och det nöjet vill vi unna oss i år också. Handicapet bestäms av tävlingsledningen och grundas på en
obligatorisk spelarlista som skall bifogas anmälan. Vid skiljeset halveras handicap. Lag som inte lämnar
fullständiga uppgifter kan få lägre handicap. (Se spelarlista.)
Jury:
Uppgifter som juryn har att behandla är till exempel oriktig uppgift om spelare i ett lag, att ett lag
önskar få med spelare som inte finns på föranmäld lista.

ANMÄLAN MM

ÖVRIGA REGLER

Sista anmälningsdag:
Anmälan i form av ifylld Spelarlista ska vara KVK
tillhanda senast 2021-12-23.

•

Anmälningsavgift:
Dam och herrklasserna: 900 kr
Betalas till KVK: s plusgiro 796015 – 6
eller Swish 1230730788
senast 2021-12-27.
Märk betalningen: 13C + Lagnamn och klass
Förseningsavgift:
Vid anmälan efter 23/12 tillkommer 300 kr i
förseningsavgift.
Anmälan och frågor:
Sören Persson
Korsmässvägen 3
653 46 Karlstad
Tel: 054-57 83 83 mobil 073-398 53 79
e-post: Karlstad Volleybollklubb
[karlstadvk@hotmail.se]
Priser:
Priser delas ut i varje klass
Förtäring:
Korv med bröd, toast, smörgåsar, kaffe, läsk,
godis m.m. finns till försäljning.
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•

•
•

•
•

•

Lagen ska ha lika färgade, numrerade
tröjor.
Vid sen ankomst till match (10 min.) går
automatiskt 1: a set till motståndare, 2:a
set spelas.
Alla lag ska döma och svara för sekretariat i
de i programmet uppsatta matcherna. I
detta ingår 1:e och 2:e domare samt
sekreterare.
Lag som inte kommer i tid till
domaruppdrag förlorar automatisk 1: a set i
sin nästkommande match.
Det är maximerat till 20 lag totalt i herr- &
damklass. Dock förbehåller sig KVK rätten
att ompröva ett högre antal lag om det
ryms inom tidsplanen. Vid överanmälan
gäller "först till kvarn". Anmälan är
komplett först när spelarlista kommit KVK
tillhanda eller, vid betalning efter 30/12,
när spelarlista och betalning inkommit.
Alla lag får spela minst 4 matcher.
Lagen ska hålla med egna
uppvärmningsbollar.
Lag som uteblir eller inte fullföljer cupens
spelschema och domaruppdrag debiteras
straffavgift på 600 kr.

OBS! Licens är inget krav, men rekommenderas
för ett fullgott försäkringsskydd. Kostnad 165 kr
för 2022.
Kontakta oss om licensiering via KVK önskas.

