
ZEBRA CUP 2017
For drenge- og pigerækkerne U6 - U13

Lørdag d. 16 september i Aalborg Chang

Provstejorden 13, 9000 Aalborg



ZEBRA CUP 16. Sep 2017

Aalborg Chang inviterer endnu engang til vores traditionsrige ZEBRA CUP
for både drenge og piger i rækkerne U6 – U13.

Har man ikke mulighed for at stille rent pigehold, må piger selvfølgelig gerne deltage på 
drengeholdene.

Stævneledelsen kan på dagen bestemme, om der – i rækkerne uden halvleg – skal spilles 
med halvleg, hvis vindforholdene giver anledning hertil.

Der er fri tilmelding i alle årgange. Hvis der tilmeldes flere hold, end der er plads til, 
forbeholder vi os ret til at foretrække de først tilmeldte hold. Er der i en række for få 
tilmeldinger, kan A og B rækken blive slået sammen til én række.

Turneringsformen afgøres af holdtilmeldingen i de enkelte rækker, men alle hold kan forvente 
at spille mindst 3 kampe.

Der spilles efter DBU’s gældende regler for de enkelte rækker, hvis ikke andet er nævnt.
Aalborg Chang organiserer stævneledelse med overdommer.

Der uddeles medaljer til samtlige spillere i U6-U9.
U10-U13 er der slutspil med medaljer til 1.-3. pladserne og en vinderpokal

Tilmelding 
Der er tilmeldingsfrist fredag den 1. September 2017. Tilmeldingen er bindende.
Tilmelding foregår på: http://staevner.dk/staevne/13075/zebra-cup-2017.aspx 

Rækkerne

U6 (Ingen niveaudeling)

U7 (Ingen niveaudeling)

U8 (Ingen niveaudeling)

U9 (Ingen niveaudeling)

U10 A + B Rækker

U11 A + B Rækker

U12 A + B Rækker

U13 M/A + B Rækker

Gebyr

295,-

295,-

395,-

395,-

495,-

495,-

495,-

495,-

Årgang

2012-13

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Bane

3-mands

3-mands

5-mands

5-mands

5-mands

8-mands

8-mands

8-mands

Spilletid Max antal 
spillere

1 x 10 min. 5

1 x 10 min. 5

1 x 12 min. 8

1 x 15 min. 8

2 x 10 min. 8

2 x 10 min. 11

2 x 10 min. 11

2 x 10 min. 11


