SANDNESSJØEN IL FOTBALL INVITERER
TIL STAMNES DIADORA CUP
31.01- 02.02 2020

Turneringsklasser
Jenter
J13
J14
J15-16
J17-19

Fødselsår
2007
2006
(f. 2005-2004)
(f. 2003-2002-2001)

Gutter
G13
G14
G15-16
G17-19

INFORMASJON
Turneringsform – Antall spillere
Det spilles med 4 utespillere + 1 keeper på banen samtidig.
Kamper og spilletid
Det spilles puljespill og sluttspill. Varighet på kampene er 1 x 18 min.
Banene
Kampene spilles i Helgelandshallen og i Stamneshallen, der alle banene er 40 x 20 m.
Helgelandshallen (BANE A+B) har kunstgress med god standard. Stamneshallen (BANE
D) har fast sportsdekke der det kun er tillatt med innesko med lyse såler. Her benyttes
futsal-ball.

Påmelding, deltakeravgift og betaling
PÅMELDING GJØRES PÅ VÅR NETTSIDE: www.silfotball.no (link til profixio).
Spillere som skal delta må registreres ved oppmøte.
Påmeldingsavgift
• Påmeldingsavgift: kr. 1.500,- per lag.
• Påmeldingsfrist innen TORSDAG 10. JANUAR 2020.
• Betalingsfrist for påmelding er også 10.januar!
Deltakeravgift
Lagene kan velge mellom følgende kortløsninger for kost og overnatting:
• A-kort: 2 x overnatting + 5 måltider
kr. 650,- pr. pers
• B-kort: 2 x overnatting
kr. 300,- pr. pers.
A-kort eller B-kort må bestilles OG BETALES senest mandag 21. januar.
Fristen MÅ overholdes, da det har sammenheng med våre matbestillinger.
NB! Dersom betalingsfrist ikke overholdes kan påmeldt lag miste plassen sin til
lag på venteliste. Vi anmoder alle om å bruke KID ved betaling.
Ved ankomst må ALLE lag registreres seg. Dette gjøres rett ved inngangsdøren til
Stamneshallen (til høyre etter inngang), det er merket med «Innsjekk». Ingen lag får
sjekket inn på skolene før de har sjekket inn her.
Deltakerliste leveres her og endringer i A- eller B-kort gjøres her. 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 påmeldingsavgift, mens A-kort
eller B-kort blir refundert. Deltakerliste blir sendt ut til alle kontaktpersoner i forkant og
lagt ut ved «Innsjekk».
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 blir offentliggjort ca. 1 uke før turneringsstart og legges ut på vår nettside
www.silfotball.no og sendt ut via profixio til alle lag.
Dommere
Alle klubber oppfordres til å stille med sine dommere i turneringen. Disse får godtgjørelse
per kamp, fri kost (frokost og middag) og losji.
Ta kontakt med Kim Hauvik, tlf: 48162308, e-post: kim@hauvik.no
Overnatting og bespisning
Det er overnatting på Sandnessjøen videregående skole og Sandnessjøen
ungdomsskole. Begge er lokalisert i tilknytning til turneringshallene. Ved behov vil også
andre skoler kunne benyttes. Servering av frokost, middag og kveldsmat foregår i kantina
på Sandnessjøen videregående skole. Vi gjør oppmerksom på at bespisning i klasserom
IKKE er tillatt. Her følger vi skolenes reglement.
Salg
Under hele arrangementet vil det bli anledning til å kjøpe mat i kantina i Stamneshallen
og i kiosken ved inngangen til Helgelandshallen.
Kontaktinformasjon
E-post: turnering@silfotball.no
Turneringsleder
• Svein Gunnvald Ingebrigtsen, tlf. 95883997
Påmelding og sportslige henvendelser:
• Maja Trondsdatter Bonsaksen, tlf. 46962840

