
Inbjudan till Juniorcupen och Minicupen 2020!

FOTBOLL 2013

Inbjudan till Juniorcupen och Minicupen 2022!
I sommar arrangeras Juniorcupen i fotboll för 44:e året i följd. Juniorcupen var först i Finland med att spela 7-mannafot-
boll i serieform och tog även initiativet till att spel med 7 spelare på fotbollsplan skulle tillåtas inom finländsk fotboll.

De senaste två åren har präglats av coronapandemin som även drabbat de yngre årgångarnas idrottande. Trots pandemin 
har vi lyckats genomföra både Juniorcupen och Minicupen med små justeringar! Ett sort tack för detta till alla tränare, 
ledare, funktionärer m.fl som gjort sitt bästa för att genomföra matcherna på ett tryggt sätt under pandemin. TACK!

Turneringen är öppen för lag från Vasa och Mellersta-Österbottens fotbollsdistrikt. Målsättningen med turneringen är i 
korthet att Juniorcupen/PM rf, som är arrangör, med sin verksamhet vill ge flickor och pojkar möjlighet att utöva och på-
börja sitt fotbollsintresse på sin egen hemort på ett lekfullt sätt tills allvaret tar vid när man blir äldre. Betoningen ligger på 
skolning där man skall lära sig fotbollens grunder och gemenskap.

Liksom tidigare år så synkroniserar vi Juniorcupens matchprogram  med distriktsserien för att undvika matchkrockar. Att 
man deltar i distriktsserien är inget hinder för att delta i Juniorcupen och vice versa förstås.

Hur spelas Juniorcupen?
Årets upplaga av Juniorcupen spelas enligt gammal beprövad modell. Vi spelar med 8- och 
5-mannalag en kvalserie under sommaren  och  avslutar året med  kvartsfinaler  och en final-
dag i september för de bäst placerade lagen i kvalserien. Till årets finaldag kan högst 4 lag per 
åldersklass kvalificera sig medan 8 lag /åldersklass har möjlighet att delta i en kvartsfinaldag 
som föregår finaldagen. 

Minicupen – två olika åldersklasser!
För de allra yngsta, nybörjarna i åldern 5-7 år, arrangeras Minicupen. Här betonar vi leken – att 
barnen  tillsammans har roligt och samtidigt lär sig fotbollsregler och att tämja bollen. Mål 
och poäng bokförs inte i matcherna. Matcherna spelas med 5-mannalag.
Liksom tidigare år erbjuder vi  två olika åldersklasser i Minicupen. En åldersklass för flickor 
och pojkar under 7 år och en åldersklass för spelare i åldern 5-6 år. Detta eftersom  intresset 
för Minicupen är stort och åldersskillnaderna i matcherna blivit väl stora i en del fall när en 
liten 5-åring stött på ett lag med bara 7-åringar.
För varje förening är det av största vikt att man får ihop ett eller flera lag i Minicupen. Det är i 
denhär åldern grunden läggs för framtida juniorlag inom föreningen.

Övrigt...
Varje spelare som deltar i Juniorcupen eller Minicupen erhåller en specialpräglad ”Junior-
cupsmedalj”.
Resultatservice och övrig information kommer att finnas uppdaterat på vår hemsida, 
www.juniorcupen.fi.  

Anmälan
Anmälan till Juniorcupen och Minicupen  skall vara undertecknad tillhanda senast den 4 april 
2022. Anmälan göres på anmälningsblanketten som är bifogat detta brev eller på vår hem-
sida.  Obs! Fyll i anmälningsblanketter omsorgsfullt för att rätta personerna skall erhålla info 
om spelprogram m.m.
Anmälningsavgiften är  220 euro/lag i Juniorcupen och 180 euro/lag i Minicupen och skall 
inbetalas i samband med anmälan till Juniorcupen. Om ni anmäler mer än ett lag till en ål-
dersklass i Juniorcupen eller Minicupen så är avgiften för det andra och eventuellt tredje laget 
120 euro/lag. OBS! En spelare kan delta i endast ett av lagen om ni anmäler fler än ett lag i 
en åldersklass.

Anmälningsavgiften inbetalas till:
      Vasa Andelsbank konto IBAN FI7556713420003056     
 eller till Kvevlax Sparbank   IBAN FI5349581020100667 

Anmälan  kan  även göras per e-post till: info@juniorcupen.fi

Förfrågningar kan göras per 
 * e-post till info@juniorcupen.fi  eller tbspa48@netikka.fi
 * telefon till Toffe (044-7559855).

Välkommen med önskar Playmaker rf / Juniorcupen Tor Sparv 




