Åheim IL inviterer
til innandørs fotballturnering

”OLIVINCUP 2020”
Turneringa med spelaren i fokus
Lagsavgift 300,- ingen spelaravgift

27. - 29. Mars 2020
i Olivinhallen
på Åheim

OLIVINCUP 2020
Invitasjon er sendt til klubbar i fotballkretsane
Sunnmøre og Sogn og Fjordane.

Vi har god stemning på tribuna.
Diskjockey som speler musikk ved scoringar og premieutdeling.
Speaker som annonserer målscorarane, samt les opp namn på alle spelarar
under premieutdeling.
Kiosken i vestibylen er open heile tida med varm mat og kioskvarer.
Vi håpar mange foreldre tek seg tid til å fylgje borna sine og ynskjer alle

VEL MØTT TIL EIN TRIVELIG CUP

Premiane og cupen er sponsa av Sibelco Europe og Sparebanken MØRE

PÅMELDING
Påmelding kan godt komme samla for heile klubben (men vi skal
klare å ta mot påmeldingar frå eit og eit lag òg)
I påmeldinga skal det stå om laget er A) lag som stort sett vinn sine
kampar og som treng å møte gode lag, B) lag som vinn nokre
kampar og tapar nokre, C) eller om laget stort sett møter lag som
er betre enn seg og som treng å møte andre lag med litt uerfarne
spelarar. Gi og beskjed om det er lag med begge kjønn i Gklassene.
Send påmelding på e-post til følgjande adresse:
olivincup@gmail.com
Gje opp i kva klasse laget skal spele, kven som er kontaktperson
og helst både e-postadresse og mobilnummer til kontaktpersonen.

Påmelding må skje innan onsdag 19. mars 2020.
Speleoppsett vil bli utsendt på e-post og lagt ut på aaheim.no
seinast ei veke før cupen startar. Det kan bli gjort mindre endringar
etter dette, men da vil vi ta kontakt meg dei laga det eventuelt gjeld
for å høyre om det passar.

Spørsmål om turneringa kan rettast
til: olivincup@gmail.com

Spelereglar:
NFF sine spilleregler gjelder i turneringen.
https://www.fotball.no/lov-ogreglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612ar/#Toppen
Kamper i klasser med 3ar-fotball spiller på bane med
størrelse 10m*15m med vant og minimål. Klasser med
5ar-fotball spilles på handballbane, 20m*40m med
handballmål 3m*2m. Kampball er vanleg fotball str 3 og
4 som brukt ute. Utanom speletid er
einaste tilpassing i reglane at spelarane må bruke
innesko og at det i 5ar er innspark i staden for innkast.

KLASSER:
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12

(født etter 01.01.14)
(født etter 01.01.13)
(født etter 01.01.12)
(født etter 01.01.11)
(født etter 01.01.10)
(født etter 01.01.09)
(født etter 01.01.08)

J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12

PREMIERING
Alle spelarar får personlig premie.

(født etter 01.01.14)
(født etter 01.01.13)
(født etter 01.01.12)
(født etter 01.01.11)
(født etter 01.01.10)
(født etter 01.01.09)
(født etter 01.01.08)

Det vert spelt med 5
spelarar (4+1) med
banestørrelse 20m x
40m for alle klasser frå
G/J8 og oppover
G/J6 og 7 spelar 3 mot 3
på bane 10m*15m med
vant.
Innandørssko må nyttast
Kampane vert spelt over
1 x 18 minutt.
(Kan bli 1x15 med fleire
kampar om det passar
best med
gruppestørrelsen)
NB!! Overårige kan
ikkje nyttast utan
avtale med arrangør.
Ved lita påmelding i
enkelte klassar kan det
bli aktuelt å slå saman
fleire klassar.

LAGSAVGIFT
Lagsavgift 300,- per lag betalast inn på konto 3972 20 36100 i god til før cupen eller
ved oppmøte.
DELTAKARAVGIFT
Cupen er gratis for spelarane, det er ikkje deltakaravgift.

Vi i Åheim IL gleder oss til å arrangere Olivincup for 20. gang.
Håper ditt lag kommer.

