Sparekassen Kronjylland Cup
Lørdag den 16. juni 2018
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Praktiske informationer
Indledning
Virup IF byder i samarbejde med Sparekassen Kronjylland alle velkommen til
fodboldstævne, som bliver afholdt den 16. juni 2018, og indgår som en del af den
årlige ”byfest” i Hjortshøj.
Der bliver spillet kampe i ungdomsrækkerne U8-U12, og vi bestræber os på så
vidt at muligt afvikle hver række hurtigst muligt, således at ventetid reduceres
mest muligt.
Der er mindst 4 kampe til hvert hold, samt medaljer til alle deltagende og
holdpokal til nr. 1, 2 og 3 i hver række. Derudover vil der i løbet af dagen blive uddelt
sponsorpræmier fra vores sponsorer.
I forbindelse med stævnet er der opsat telte og bænke, hvor det er muligt at sidde ned samt købe diverse
mad- og drikkevarer, slik, popcorn m.v. Endvidere er der til børnene opsat hoppeborg samt ”fri scene”, hvor
forskellige artister vil optræde i løbet af dagen.
Vi ønsker alle en fantastisk fodbolddag, og der skal lyde en stor tak til alle vores frivillige, samt ikke mindst
vores sponsorer – hjælp dem, for de hjælper os…!
Afvikling
Sted

Virup Arena, Virupvej 75, 8530 Virup

Tidspunkt

lørdag den 16. juni 2018 i tidsrummet kl. 09:00 – 13:30

Kampe

4 kampe pr. hold (mindst)

Rækker

U11 A, B og C
U9 A, B og C
U8 A, B og C

Spilletid

5-mands 2 x 10 min
8-mands 2 x 15 min

Priser

5-mands: 350 kr.
8-mands: 450 kr.

Betaling

Djursland Bank, Reg. nr. 7262, kontonr. 000 102 2465
(husk at anfør klub, årgang samt række, ex ”Virup U11 A-række”)
Tilmelding er først endelig, når betaling er registeret!

Kampprogram

Fremsendes pr. mail senest 1 uge før stævnet.
Stævneadministrationen forbeholder sig ret til at slette eller lægge rækker sammen,
afhængig af antal tilmeldinger.
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Omklædning & parkering
Der er parkering og omklædningsfaciliteter ved Virupskolen, Virupvej 75, 8530 Virup.
Bemærk at der er begrænset med plads til omklædning og omklædningsrum vil ikke blive aflåst, så tag
gerne tasker og værdigenstande med ud på banerne.
Bagerst i programmet er der et kort med oversigt over parkeringspladser, omklædning og banerne.

Stævnekontor
Man skal melde sin ankomst ved stævnekontoret som det første, når man ankommer.
Stævnekontoret vil være bemandet under hele stævnet og alle spørgsmål vedrørende turneringsafviklingen
m.v., skal rettes til stævnekontoret.

Præmieoverrækkelse
Overrækkelsen af medaljer og holdpokaler vil ske samlet, når finalekampene for den pågældende årgang er
afviklet.

Kampprogram
Kampprogram bliver fremsendt senest 1 uge før turneringsstart.
Vi vil gerne opfordre alle til at gennemgå programmet for deres egne hold med det samme og kontakte os
hvis der findes fejl i programmet.

Dommere
Virup IF sørger for kampleder- og dommerpåsætning til alle kampe.
Vi opfordrer alle forældre og trænere til at overholde DBU’s 10 forældrebud i forbindelse med afvikling af
kampene, samt huske på at dommere også kan lave fejl, men sjældent gør det med vilje.

Kampafvikling/Spilleregler
Der skal spilles kampe på 4 baner. Udover programmet er der lavet en komplet baneoversigt, for bedre
overblik over dagens kampe, som vil blive fremsendt til de tilmeldte.
5-mands kampe
Der spilles efter DBU Jyllands 5 mandsregler.
Der er afsat i alt 30 min pr. kamp, så spilletiden er 2 x 10 min, samt 2 min. pause. De sidste 8 min går til
afvikling af straffekonkurrence m.v., se nedenfor.
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BEMÆRK! Der afvikles en straffekonkurrence efter hver puljekamp, uanset resultatet.
Alle spillere skal således sparke én gang, og hvis straffekonkurrencen ender uafgjort, sparkes der et spark en
af gangen af en ny spiller, indtil der findes en vinder.
8-mands kampe
Der spilles efter DBU Jyllands 8 mandsregler (ex må målmanden ikke må samle bolden op ved tilbagelægning).
Der er afsat i alt 40 min pr. kamp så spilletiden 2 x 15 min, samt 3 min pause. De sidste 7 min går til afvikling
af straffekonkurrence, se nedenfor m.v., se nedenfor.
BEMÆRK! Der afvikles en straffekonkurrence efter hver puljekamp, uanset resultatet.
Der udpeges 5 spillere, som alle skal sparke én gang, og hvis straffekonkurrencen ender uafgjort, sparkes der
et spark et af gangen af en ny spiller, indtil der findes en vinder.
Stævneledelsen opfordrer til at de respektive trænere sikrer, at samtlige spillere får prøvet at sparke
straffespark i puljekampene.
Pointlighed
Hvis et eller flere hold ender på samme pointantal afgøres deres placering således:
1. Antal point
2. Målforskel i alle kampe
3. Flest scorede mål
4. Point i indbyrdes kampe
5. Målforskel i indbyrdes kampe
6. Lodtrækning
Placeringskampe, semifinale og finale
I placeringskampe, semifinaler og finaler afgøres kampene ved straffespark efter den ordinære spilletid.
Hvert hold skal udpege 3 spillere til at sparke. Er kampen ikke afgjort efter de 3 første spark skal de resterende
fra holdene blive ved med at sparke, indtil der findes en vinder. Er der fortsat ikke fundet en vinder startes
der forfra, men hver spiller må kun sparke en gang i anden omgang.

Kontakt
Er der spørgsmål, kan I kontakte os på følgende måde:
E-mail:
Mikkel Frank Jørgensen
Lars Rieck Sørensen

Virup.staevne@gmail.com
mobil nr. 23 48 63 54
mobil nr. 28 30 15 40
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