FAIR PLAY GAMES
21-24/5 2020

Gävle 19 februari 2020

FAIR PLAY GAMES 2020
OM FPG 2020 & KONTAKT
Fair Play Games spelas 21-24 Maj 2020.
Fair Play Games är en Parainnebandy turnering, en del i Gävleborgs Parasportförbunds
och Gästriklands Innebandyförbunds satsningatt behålla så många som möjligt inom
idrotten med så bra kvalité som möjligt. I CSR-arbetet #InnebandyForAll samverkar
flera viktiga aktörer om att få så många i rörelse som möjligt. Genom att erbjuda flera
kvalitativa aktiviteter där Fair Play Games är flaggskeppetför den stående parainnebandyn är målsättningen att få så många inkluderande i idrotten som möjligt.
Våren 2019 lanserades den första upplagan av Fair Play Games, totalt gjorde åtta lag
upp om den åtråvärda pokalen i en lyckadförsta upplaga.

TÄVLINGSINFO
Fair Play Games spelas 21-24 Maj 2020.
Förutsättningar:
• Speltid 2x15min, effektiv speltid sista 1 min, slutspel spelas dom 3 sista min.
• Cupen spelas med A & B-slutspel med placeringsmatcher i båda slutspelen. (Beroende på hur många
lag som är anmälda till den klassen. Alla klasserna är garanterade ett slutspel.)
• Guld, silver och brons kommer att delas ut i form av pokaler och medaljer.
• Föreningar får delta med flera lag i samma klass.
• Spelare får endast delta i ett lag per förening.
• Fair Play Games målsättning är att alla lag får spela minst fem matcher vardera. (Detta är dock ingen
garanti då det vid ojämnt antal lag kan bli en förändring.)

ANMÄLAN
Anmälan till Fair Play Games 21-24/5 2020
Varmt välkommen till Sveriges mest välkomnande, inkluderande och trevligaste Cup.
Parainnebandy när det är som bäst, i en av Sveriges mest modernaste sportanläggningar hälsar vi er
hjärtligt välkommen till Fair Play Games 2020. Turneringen där du har allt samlat på ett ställe, Gavlehov
som inhyser allt från mat, till boende och matcherna.
Fair Play Games Spelas I tre (3) klasser, Division 1, 2 och 3 som kan ses som en rak- nivåindelning.
Förra året kunde vi erbjuda åtta (8) lag möjligheten att deltaga, i är växer turneringen och kan totalt i
dessa tre klasser ta emot maximalt 24 lag.
Anmälan är bindande och ska vara oss tillhanda senast 27/3 2020. Anmälan gör du via detta formulär
nedan.
*Tillsvidare får ni mejla anmälan med samma uppgifter till info@innebandyforall.se
Anmälningsavgiften är 2000kr per lag och är bindande, avgiften faktureras och kan vid betalning ses
som bindande.
Anmälningsprincip: Först till kvarn. Vi garanterar plats för 8 deltagande lag per klass.
Alla spelare licensieras via Innebandyförbundets motionslicens, alla spelare bör ha medicinskt kort.
Avanmälan - Avanmälan senare än 24/4 2020 så återfås inte anmälningsavgiften.

PRISER
A-kort = Boende Torsdag-söndag, Frukost Fredag-Söndag Lunch fredag-söndag, Middag torsdag-lördag, Deltagaravgift och Cup T-shirt. Pris =1400kr/person.
B-kort = Boende Torsdag-Söndag, Frukost Fredag-Söndag Deltagaravgift och Cup T-shirt. Pris = 950kr/
person.
C-kort= Lunch fredag-söndag, Middag torsdag-lördag, Deltagaravgift och Cup T-shirt. Pris = 875kr/person.
D-kort= Deltagaravgift och Cup T-shirt. Pris = 350kr/person.

MAT & LOGI
Bo på Gävles mest moderna Idrottskola. Prolympia, en friskola med mer idrott och friluftsliv på schemat och som ligger i GavlehovArenaby, med ca 400 m gångavstånd till Gavlehovshallen och huvudarenan. Samtliga rum har grupprum i anslutning till varje rum med ledarplatser. Alla rummen är dessutom
ljudisolerade så ljudnivån blir otroligt bekväm och låg under vistelsen.
Vi kan också gladeligen presentera att årets måltider kommer att serveras på Gavlehovs- området i ERP
Monitor Arena. Du anmäler även ert lags måltider i anmälan.
Hotellalternativ för medresande publiceras närmare.

KLASSER
TRE DIVISIONER:
- Klass A
- Klass B
- Klass C

KATEGORIER FÖR KLASSERNA
För klass A gäller följande i FPG
• Vinna till varje pris
• Hård kamp om bollen
• Bra bollkontroll
• Skjuter hårt och siktar bra
• Hyfsad spelförståelse
• Ett snabbt spel
• Tätt närkampsspel
• Bra bollkontroll
• Ha kul

För klass C gäller följande i FPG
• Relativt långsamt spel
• Lite närkamper
• En del har motoriska problem
• Väldigt blandad nivå på bollkontroll och skott
• En del kämpar mycket andra betydligt mindre
• Vinna är inte lika viktigt
• Många tar lång tid på sig när man tar emot ett
pass eller börjar en löpning efter boll
• Ha kul

För klass B gäller följande i FPG
• Vinna är kul
• Kamp om bollen
• Okej bollkontroll
• Skjuter bra och siktar hyfsat bra men kan variera
• Lite spelförståelse är bra
• Ett varierande speltempo
• Kan förekomma närkampsspel
• Okej bollkontroll
• Ha kul

VÄLKOMNA!

