
PM Korpen National Cup 2022  
   
 
 
SPELDAGAR: Fredag 1 juli 17.00-19.30 (gruppspel Herr) 

Lördag 2 juli 09.00-20.00 (gruppspel Herr) 
Söndag 3 juli 09.30-16.00 (grupp- och slutspel Mix) 
Söndag 3 juli 09.30-14.00 (slutspel Herr) 

 
SPELPLATS: Kärrtorps IP (konstgräs). Kärrtorpsvägen. T-bana Kärrtorp (gröna linjen mot 

Skarpnäck). 
Karta över spelplanerna finns längst ner i detta PM. 

 
ANTAL SPELARE: Sex utespelare + målvakt (fritt antal avbytare).  

Man får endast delta i ett lag per spelklass i Korpen National Cup.  
 
SPELARREGISTRERING: Korpen National Cup räknas som ett öppet arrangemang. Spelare behöver inte ha 

medlemskap eller läggas in i laguppställning under cupen. 
 
KLÄDSEL: Tröjorna ska ha samma färg (och gärna vara numrerade, dock ej ett krav). Om två lag 

har samma färg på tröjorna ska bortalaget byta tröjor. Västar finns att låna i 
sekretariatet. 
 

TÄVLINGSREGLER: #  Speltiden är 1x20 minuter. 
 
#  Gult kort = 2 minuters utvisning. Två gula kort = rött kort. 
    Rött kort = utvisning för resten av matchen. 

 
#  Vid utvisning är spelaren automatiskt avstängd i nästkommande match. 
    Vid grov utvisning tar tävlingsjuryn beslut om avstängningens längd. 

 
#  I gruppspelet gäller följande rangordning om två lag hamnar på samma poäng: 
    1. Målskillnad, 2. Flest gjorda mål, 3. Antal vinster, 4. Inbördes möte, 5. Lottning 
 
I övrigt gäller Korpen Stockholms tävlingsregler. De återfinns på 
https://www.korpen.se/korpenstockholm/aktiviteter/fotboll/regler/ 
 

VILKA GÅR VIDARE? I mixklassen går 1:an-4:an vidare till kvartsfinal. 
I herrklassen går 1:an, 2:an och 8:a bästa treorna vidare till 16:delsfinal. 
 
I slutspelet gäller följande vid oavgjort: 
Straffsparkar (tre stycken per lag eller tills avgörande sker). 

 
BENSKYDD:  Benskydd är obligatoriskt. 
 
SMYCKEN: Man får inte spela med örhängen, halsband eller andra smycken. Lika så keps, hatt 

eller mössa. 
 
ÅLDERSGRÄNS:  För att få delta i Korpen National Cup måste man fylla 15 år under 2022. 

 
FÖRSÄKRING: Alla deltagare är försäkrade via Folksam. 
 
BOLLAR: Lagen får ta med sig uppvärmningsbollar, matchbollar står Korpen Stockholm för. 
 
MATCHTIDER: Vänligen respektera att komma i tid till era matcher då spelschemat är tajt! 
 
RESULTAT: Resultat, tabeller och annan information hittar ni i Korpen Stockholms sekretariat. Det 

går också att följa resultat och tabeller i mobilen via vår hemsida. 
 
ÖVRIGA AKTIVITETER:  Ni kommer kunna spela footvolley och tävla i speedshooting mellan matcherna. 

Söderbysjön ligger ca 15 minuters promenad bort om ni vill bada. 
 
SAMARBETSPARTNER: Booster Energy är superglada att få samarbeta med Korpen National Cup och 

kommer vara på plats för att bjuda på god dryck, tävlingar med fina priser och god 
stämning! Booster Energy är en ny energidryck med de fräscha smakerna Lemon och 
Watermelon. 



 
 
OMKLÄDNINGSRUM: Det finns gott om omklädningsrum med dusch och toalett. 
 
PARKERING: Det finns parkeringsmöjligheter vid Kärrtorps IP och på gatorna runt omkring. 
 
STÄDNING: Vänligen plocka upp skräp, flaskor och burkar efter er och håll planerna rena. 
 
PRISER: Segrande lag i respektive klass får en inteckning i det stora vandringspriset samt en 

miniatyr av vandringspriset. Medaljer till finallagen delas också ut. Segrande lag i 
respektive klass vinner dessutom en gratisplats i nästa års upplaga av Korpen 
National Cup.  

 
FAIR PLAY: Korpen Stockholm jobbar hårt för att se till att det är Fair Play som gäller i vår 

verksamhet. Vänligen respektera varandra och domaren på planen. 
 

SERVERING: Det finns ett café på Kärrtorps IP som säljer mackor, korv, hamburgare, paj, kaffe, 
läsk, glass m.m. 

 
TÄVLINGSJURY: Tävlingsjuryn består av Laura Rapp, Jonas Stenberg och Elin Holm.  

Tävlingsjuryns beslut kan inte överklagas. 
 

FOTOGRAFERING: Vi kommer fota och videofilma under cupen.  
  

I linje med GDPR har de personer som är med på bilderna rättigheter, vi vill därför 
informera redan nu om att bilderna, kan komma att användas för att informera om 
verksamheten på Korpens webbplats samt sociala medier och att de har möjlighet att 
invända mot detta.  

 
Önskar ni inte synas i dessa sammanhang, eller har frågor kontakta oss på mail 
fotboll@korpenstockholm.se.  

 
KONTAKT: fotboll@korpenstockholm.se / 08 – 699 63 86 eller 08 – 699 63 88 

 
 

 
 


