Fjordager IF Fodbold og __________
Inviterer til

Spurtpræmie Stævne
I weekenden d. 24/11 og 25/11. 2018 i Fjordagerhallen
Stævnet afvikles i følgende årgange:
Årgang

U11
U12
U12
U13
U14
U15
U16
U17

drenge
drenge
piger
drenge
drenge
drenge
drenge
drenge

Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max

12 hold
12 hold
10 hold
10 hold
8 hold
8 hold
8 hold
8 hold

Spilletidspunkt

Lørdag Formiddag
Søndag Formiddag
Lørdag Eftermiddag
Søndag Middag
Søndag Eftermiddag
Søndag Aften
Lørdag Eftermiddag
Lørdag Aften

Der kan komme ændringer i spilletidspunkter(ikke dagene), da vi afventer deltagerantal.
Der er taget hensyn til DBU Fyn-stævner.

Spilleformer:
Mindre end 4 hold i en årgang, aflyses årgangen. 4-5 hold, spilles dobbelturnering. 6-7 hold, 1
pulje. 8 hold, 2 puljer, hvor 1-2 mødes i ny pulje og 3-4 mødes i ny pulje. 10 hold, 2 puljer +
krydskampe. 11+ hold, kigger vi på niveauinddeling og laver puljer derefter. Min. 5 kampe til alle
hold og 30 min. spilletid. Spilletid pr. kamp kan varierer fra 5-8 min.
Præmier:
Der vil være masser af spurtpræmier til alle og pokal til vinderholdene.
Deltagerpris og antal deltagere pr. hold:
Deltagerpris er 350 kr. pr. hold. Hvert hold består af max. 6 spillere. Der betales på stævnedagen.
Udeblevne hold bliver opkrævet tilmeldingsgebyr.
Spilleregler:
Der spilles efter DBU Fyn’s indestævne regler for de respektive årgange.
Program:
Program til stævnet udsendes senest søndag d. 18. november 2018.
Tilmelding:
Via http://staevner.dk/staevne/14593/spurtpraemie-staevne-super-brugsen-bullerup.aspx
Tilmeldingsfrist er torsdag d. 15. november 2018, ved problemer med tilmelding på
staevner.dk send da en mail til indestaevner@fjordagerfodbold.dk
Husk at skrive holdets niveau ved tilmelding.
Kontaktoplysninger:
For yderligere information om stævnet henvises til www.staevner.dk. Har du spørgsmål kan du
også sende en mail til indestaevner@fjordagerfodbold.dk, eller kontakte undertegnede.
Heine Krogh Jørgensen
Tlf. 40171861
Vi glæder os til at se jer!

Med sportslig hilsen

Fjordager IF Fodboldafdelingen

