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Sønderjyllands

CUP 2018

29. juni - 1. juli
FODBOLDTURNERING
i Gråsten for:
Drenge, 5-mands: U 9 og U 10
Drenge, 8-mands:
U 11 og U 12
Drenge, 11-mands: U 13 og U 14
Piger, 5-mands: U 9 og U 10
Piger, 8-mands:
U 11, U 12 og U 13
Piger, 11-mands: U 13 og U 14

Præmie- &
gavesum kr.
ca.

125.000,-

Der er mulighed for familiecamping på Ringriderpladsen ved skolen.
Såkaldt nød-camping, med begrænset EL og badefaciliteter. Der er begrænsede
campingstik til rådighed, så medtag omformer til 3 bens-stik.
En forudsætning for at vi kan tilbyde forældrecamping er følgende regler
og forordninger overholdes.
Hvert beboelsesområde må max. være på 500 kvadratmeter, der må ikke
forefindes telte og campingvogne i samme område, ej heller må der
forefindes biler i beboelsesområderne.
I campingvogn området skal der være 3 meters afstand rundt om hver enhed, fortelte er tilladt,
men der gælder de samme afstandskrav på 3 meter. I teltområderne er der ingen afstandskrav.
Begrænset antal pladser, booking foregår efter først til mølle princippet.
Pris kr. 330 pr. enhed for alle dagene.
Forudbetaling gennem klubberne senest 15. juni 2018
I er velkommen til at kontakte lejrchef Bo Hansen på mobil 29 38 35 12
eller på mail: aarsbjerg12@gmail.com

2018

Camping kan også ske på den private campingplads Lærkelunden Camping
(www.laerkelunden.dk) som er en 4 stjernet campingplads, tlf. 74 65 02 50.
Lærkelunden Camping ligger mindre end 500 m. fra Årsbjerg Idrætsanlæg
hvor kampene afvikles.
info@laerkelunden.dk
www.laerkelunden.dk

Lørdag aften inviteres alle trænere og ledere, til
en hyggelig komsammen, hvor arrangørerne vil
være værter ved vildsvine spisning og vin/øl/vand
efter behag.

Max 15 præmier pr. 11-mands hold, max 12
pr. 8-mands hold og max 9 pr. 5-mands hold.
Præmier i individuel størrelse.
Spilletiden er 2 x 20 minutter, dog 2 x 15 minutter i U9 og U10.
Ved under 8 hold i en række forbeholder vi os ret til at slå 2 rækker sammen (f.eks. U10 og U 11).
Der må benyttes 8 spillere (3 udskiftningsspillere) pr. kamp i 5-mands rækken.

Der må benyttes 11 spillere (3 udskiftningsspillere) pr. kamp i 8-mands rækkerne.
Alle hold garanteres mindst 4 kampe. Nummer 1 og 2 går videre i A runden og nr. 3-4 går videre i B runden. Herefter spilles efter “cup-systemet”.
Uafgjorte kampe i finalerunden afgøres straks ved “shoot out” / straffespark. Ved under 8 hold i en række, garanteres alene et A slutspil.
Der spilles med flyvende udskiftning. Gult kort medfører 5 min udvisning. Rødt kort medfører udelukkelse resten af kampen som minimum.
En spiller må kun deltage på ét hold under stævnet.
Spilleren må derfor ikke overflyttes til et andet hold, uden særlig dispensation givet af stævneledelsen.

Drenge U 14 født år 2004
Drenge U 13 født år 2005
Drenge U 12 født år 2006
Drenge U 11 født år 2007
Drenge U 10 født år 2007
Drenge U 9 født år 2009

Piger U 14 født år 2004
Piger U 13 født år 2005
Piger U 12 født år 2006
Piger U 11 født år 2007
Piger U 10 født år 2008
Piger U 9 født år 2009

Indkvartering af samtlige ledere og spillere sker på Gråsten Skole og
i Ahlmannsparken samt i Spejderhuse. Alle deltagere skal medbringe
sovepose og luftmadras. Der serveres morgenmad 2 gange (lørdag
og søndag). Frokost 2 gange (lørdag og søndag).
Varm mad serveres 2 gange (fredag og lørdag aften).

Hver spiller får 1 medalje,
enten en fritidsdragt eller en
overdel med tryk og en pokal
til klubben!

Holdgebyr for ikke overnattende 5 mands hold
Holdgebyr for ikke overnattende hold øvrige
Holdgebyr for overnattende 5 mands hold
Holdgebyr for overnattende hold øvrige

INFORMATIONER/NYHEDER:

kr. 445

Inden og under stævnet kan informationer, ændringer og resultater ses på vores hjemmesider:
www.graasten-boldklub.dk
http://www.xn--stvneportalen-backup-j0b.dk/filer/index.asp?side=dyn_side&side_id=1
Facebook: Sønderjyllands Cup

kr. 2.000
kr. 2.500
kr. 1.000
kr. 1.500

Øvrige oplysninger fås hos:
Michael Jessen 22 52 46 10
E-mail: michael.jessen@sport.dk

Holdgebyr betales senest 1. maj 2018
Spillergebyr betales senest 1. juni 2018

