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Speldatum
10 augusti – 12 augusti
Spelplats
Stora torget
Tider
Torsdag 10 juli, 11.00 – 19.00
Fredag 11 juli, 08.00 – 21.00
Lördag 12 juli, 10.00 – 17.00
Anmälan
Senast måndag 7 augusti via FX. Se säsongskalendern på volleyboll.se. Deadline för anmälan är
alltid samma vecka som aktuell deltävling. Deadline på Swedish Beach Tour är måndag klockan
00.01. Enbart de lag som består av två spelare när anmälningstiden gått ut är korrekt anmält i det
administrativa systemet.
Wild card
Wild card hanteras av kommitté utsedd av Svenska Volleybollförbundets tävlingsledning.
Kommittén kontaktas via wildcard@volleyboll.se. Ansökan av utländska wild card ska göras
minst tre veckor före aktuell deltävling medan övriga ansökningar ska göras senast sista
anmälningsdag för aktuell deltävling genom e-post ställd till wildcard@volleyboll.se
Beslut om tilldelning av utländska wild card tas senast två veckor innan aktuell deltävling och
kommuniceras till arrangören och spelarna direkt efter att beslut har tagits. För övriga tilldelade
wild cards tas beslut i samband med att startfältet fastställs för aktuell deltävling.
Lag som beviljats wild card ska anmäla på angivet sätt innan anmälningstidens utgång.
Om lag som genom sina entrypoäng kvalificerar sig för tävlingen faller lagets tilldelade wild card.
Tekniskt möte
Torsdag 10/8 klockan 09.00
Culturum Olrogsalen
Hospitalsgatan 4
Teknisk delegat
Markus Edholm
markus.edholm@volleyboll.se
070-752 27 11
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Tävlingsledare
Kristina Gehlin-Hellgren
kristina.gehlin@volleyboll.se
070- 627 42 46
Lokal arrangör
Nyköping Frisksportklubb
Lena Tholse
lena.tholse@gmail.com
073-346 34 12

Spelarservice
Prispengar
1:a pristagare 8000 kr/lag
2:a pristagare 4000 kr/lag
Hotell erbjudande
Clarion Collection Hotel Kompaniet
johanna.hellstrom@choice.se
Folkungavägen 1 | 611 34 Nyköping | www.choice.se
Tel 0155/288020
Dubbelrum 995 SEK per natt (dvs 498 kr per person/natt)
Gäller dubbelrum med ankomst torsdag 10/8 och avresa söndag 13/8. För de lag som
behöver åka hem tidigare är senast utcheck kl 12 och de behöver meddela innan dess för
att inte få betala för kommande natt.
Ingår förutom frukost även kvällsmat.

Mat
Torgterrassen är ett samverkansprojekt mellan restauranger och kaféer i Nyköping. Mötesplats
för hela familjen med mat, dryck och fika. Ligger precis vid arenan.
De bjuder på 1 mål mat/dag till spelare som är kvar i turneringen
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Spelartält vid Arenan
Finns tillgång till kaffe, vatten och frukt
Nordic Wellnes
Även finns tillgång till Nordic Wellnes Nyköping Västra Storgatan 13, bara 3 min promenad från
arenan.
Där spelarna kan relaxa, duscha, köra gym mm.
Uppvärmningsbanor
Spelarna har tillgång till 4 stycken beachvolleybanor vid frisksportar Torpet.
Adress http://nykopingfrisksport.se/locations/frisksporttorpet/

