Helgeland Sparebank Cup
I MOSJØHALLEN
Fredag 20.april - søndag 22. april 2018
Gutter og jenter født 2002-2011

Generalsponsor

Hovedsponsorer

Helgeland Sparebank Cup
Olderskog IL inviterer til fotballturnering i Mosjøhallen,
fredag 20.april - søndag 22. april 2018.
Kampene starter fredag kl. 17.00, lørdag kl 09.00 og søndag kl 09.00.
Alle tilreisende lag spiller kun en dag. Ingen behov for overnatting.

KLASSEINNDELING
Fredag 20.04
Kvalifisering

J13/J14
G13/G14
J15/J16
G15/G16

Lørdag 21.04
Kvalifisering/Sluttspill

J13/J14
G13/G14
J15/J16
G15/G16

Søndag 22.04
Turnering

J7
G7
J7/G7
J8
G8
J8/G8
J9
G9
J10
G10
J11
G11
J12
G12

Avhengig av påmelding, kan det også for de yngste årsklassene bli satt opp grupper med 2
årsklasser som spiller mot hverandre.

ANTALL SPILLERE
Kampene i de minste klassene spilles med 4 utespillere + keeper.
I de eldste klassene, med kamper på fredag og lørdag, spilles alle kampene på hel bane med 6
utespillere + keeper.

DELTAKERLISTE
Alle lag må levere ferdig utfylt deltakerliste før første kamp.
Det presiseres at reglene for overårige spillere tillater inntil 2 spillere per lag, men maks 1 på banen
om gangen. Det kan også overføres inntil 2 spillere mellom lag i samme klubb.

PREMIERING
Det kåres ikke vinnere i de yngste klassene, men alle deltakere på søndag får premie.
1. og 2. premie deles ut i de eldste klassene etter finalene lørdag kveld.

PÅMELDING
Påmeldingsavgiften er kr. 1 200,- pr lag for de eldste klassene (J/G13-J/G16), og kr. 1000,- for de
yngste klassene (J/G7-J/G12). Påmeldingsfrist OG betalingsfrist: fredag 05.april 2018.
Vi ber om at det sendes inn samlet påmelding for hver klubb. Påmelding gjøres via Profixio,
https://www.profixio.com/reg/helgeland-sparebank-cup-2018 .
OBS: HUSK å registrere inn e-post og mobilnr til de enkelte laglederne.
Spørsmål om påmelding sendes på epost til fotballturnering.oil@outlook.com

UTSTYR
Kampene spilles på kunstgress med vanlig uteball. Kunstgressko, joggesko og vanlig fotballsko kan
benyttes. Alle spillere SKAL benytte leggbeskyttere.

KAMPOPPSETT
Kampoppsettet legges ut Profixio (web og mobilapp) med korrekt link fra på vår hjemmeside,
www.olderskogil.no/fotball fredag 13. april. På vår hjemmeside finner du for øvrig all informasjon
om turneringen.
Vi tar forbehold om endringer i kampoppsettet etter fredag 13. april, så følg med på vår hjemmeside.

ANDRE AKTIVITETER
Det vil være en turneringskiosk åpen hele turneringen. Kiosken har betalingsterminal.

INFORMASJON
Spørsmål om turneringa kan rettes til:

Pål Vassvik Mob.: 95 17 31 48 e-post:
pal.vassvik@gmail.com
Mathias Aanes Mob.: 90 59 26 79
e-post: mathiasaanes@gmail.com
Geir Kjønnås Mob.: 95 47 42 32
e-post: geir.kjonnas@caverion.com

Velkommen!

