SANDNESSJØEN IL FOTBALL
INVITERER TIL STAMNES DIADORA CUP
3-5. FEBRUAR 2017

Turneringsklasser
Jenter
J13
J14
J15-16
J17-19

Fødselsår
2004
2003
(f. 2002-2001)
(f. 2000-1999-1998)

Gutter
G13
G14
G15-16
G17-19

INFORMASJON
Turneringsform – Antall spillere
Det spilles med 4 utespillere + 1 keeper på banen samtidig i alle klasser. Hvert lag kan maksimalt ha 9 spillere i
troppen. Dersom en klubb velger å melde på flere lag i samme årsklasse kan inntil 2 spillere flyttes mellom
lagene for å oppnå maksimal tropp (9 stk). Keeper kan uansett benyttes på flere lag i samme årsklasse, se
spillereglene. Merk at sluttspillet også spilles 5 vs 5.
Kamper og spilletid
Det spilles puljespill og sluttspill. Det spilles 1 x 18 min i alle kamper og klasser.
Alle lag får minimum 5 kamper.
Banene
Kampene spilles i Helgelandshallen og i Stamneshallen, alle baner med størrelse 40 x 20 m. Helgelandshallen
har kunstgressdekke. Vi oppfordrer alle spillere til å benytte lange treningsbukser eller nikkers for å unngå
skrubbsår og mulige infeksjoner. Stamneshallen har fast dekke hvor det er kun tillatt med innesko med lyse
såler. I sluttspillet foregår alle kampene i Helgelandshallen. I Helgelandshallen blir det åpen hall uten at
skilleveggene tas ned, og kampene spilles kun på de ytterste banene, bane A og C. Bane D er i Stamneshallen.

Påmelding og Betaling
Påmeldingsfrist: MANDAG 16. JANUAR 2017 kl.2400.
MERK! ALL PÅMELDING SKJER PÅ VÅR NETTSIDE www.silfotball.no (link til profixio)
Her må også deltakende spillere registreres.



Påmeldingsavgift:
Deltakeravgift:

kr. 1 400,- pr. lag
kr. 100,- pr. spiller fra lag uten A, B eller C-kort.

Lagene kan velge mellom følgende kortløsning (inkluderer deltakeravgift):
 A-kort: 2 x overnatting + 2 x frokost og 1 x middag
kr. 350,- pr. pers
 B-kort: 2 x overnatting + 2 x frokost
kr. 300,- pr. pers.
 C-kort: 2 x overnatting
kr. 200,- pr. pers.
Cupens kontonummer er: 4516 24 04370
Påmeldingsfrist = betalingsfrist og MÅ overholdes, dette gjelder kun påmeldingsavgift.
Deltakeravgift, A-, B- og C-kort må bestilles OG BETALES senest mandag 23.januar. Fristen MÅ overholdes,
da det har sammenheng med våre matbestillinger. Vi anmoder alle om å bruke KID ved betaling.
Endringer i deltakerliste og A-, B- og C-kort leveres ved sekretariatet ved innsjekk og ankomst. Økonomisk
differanse +/- som følge av endringer betales per kort av ansvarlig lagleder eller refunderes til konto.
Lag som trekker seg etter påmelding får ikke refundert påmeldings- eller deltakeravgift, mens A-, B- og Ckort refunderes.
Premiering
 Til de 4 beste lag i hver klasse
 Vandrepokal er oppsatt i hver klasse
 Vinnere av B-sluttspill premieres med lagspokal.
 Kåring av beste spiller i hver av A-finalene
Kampprogram
Kampprogram offentliggjøres ca. 1 uke før turneringsstart og legges ut på vår nettside www.silfotball.no
(link profixio).
Dommere
Stamnes Diadora Cup oppfordrer alle klubber til å få sine dommere til å stille som kampledere i
turneringen. Det utbetales godtgjørelse pr. kamp, fri kost (frokost og middag) og losji.
Ta kontakt med Stian Theting, tlf: 97668725, e-post: stian.theting@silfotball.no

Innkvartering og bespisning
Overnatting på Sandnessjøen Videregående Skole og Sandnessjøen Ungdomsskole, begge lokalisert i
tilknytning til turneringshallene. Ved behov vil også SILs klubbhus like ved hallene, Bjarnetjønna Skole (ca
400 m fra hallene) og Ura Skole (2 km) benyttes.
Servering av frokost og middag foregår i kantina på Sandnessjøen Videregående Skole.
NB! Frokost kan også kjøpes for kr 50,For øvrig bespisning, se nedenfor under salg.
Vi gjør oppmerksom på at bespisning i klasserom IKKE er tillatt. Her må vi følge skolenes reglement.
Legitimasjon
Alle deltakere i Stamnes Cup (spillere/trenere/lagledere) tildeles legitimasjon ved innsjekking.
Husk: Adgang til frokost- og middagskantine samt ungdomsklubb KUN mot forevist legitimasjon.
Salg
Under hele arrangementet vil det bli anledning til å kjøpe mat i kantina i Stamneshallen og i kiosk ved inngang
til Helgelandshallen.
Pizza, evt. pølse m/mos som felles måltid til lagene kan forhåndsbestilles i kantina både lørdag og søndag.
Bestillingen inkl. tidspunkt for levering, må være innmeldt innen kl. 11.00 samme dag.
NB! Kantina skal kun benyttes til bespisning av mat kjøpt over disk der.
Tilbud
Alle deltakere i Stamnes Diadora Cup kan benytte seg av et turneringstilbud i det nye kulturbadet i
Sandnessjøen.
Rus
Det gjennomføres Ruskontroll!
Vi har absolutt nulltoleranse med hensyn til berusede personer, disse vil bli vist bort fra hallområdet.
Øvrig informasjon
Ta kontakt med
 Monica Mentzoni, turneringsleder, tlf 47 64 53 80, e-post: monicamentzoni@hotmail.no
 Guro Olsen, innkvartering, tlf 47 64 58 59, e-post: guro.olsen@roros.net
 Stian Theting, sportssjef, tlf 97 66 87 25, e-post: stian.theting@silfotball.no

