VELKOMMEN TIL
LERØYTURNERINGA
I FOTBALL
7-9.MAI 2010
PRAKTISKE OPPLYSNINGER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Påmeldingsgebyret må være betalt, senest i sekretariatet ved ankomst.
Oppvarming kan ikke skje i selve spillehallen
Sørg for å være klar til kampstart i htt.kampoppsett
Arrangør stiller med ball til kamp
Ballstørrelse :klasse opp til og med lille gutt/jente: str 4
Ballstørrelse :smågutt/jente og opp : str 5
Hjemmelaget starter mot garderobe
Bortelaget må spille med vester ved draktlikhet(finnes i hallen)
Kampene startes/stoppes av speaker
Hold det ryddig i garderobene. Disse er merket med gutter /jenter
Lagleder melder seg i sekretariatet ved ankomst hallen og får utdelt
lagsmappe.
Tlf under turneringa er : Rune Arild 91881714

BESPISNING:
Det vil være mulig å kjøpe tørrmat og middag i sportskafeen under turneringen.
Lørdag og søndag selges det grillmat.

KLASSER:

SPILLETID:

MYGG/MINI
LILLEGUTT/JENTE
SMÅGUTT/JENTE
GUTT/JENTE

(7` LAG)
(6` LAG)
(5`LAG)
(5`LAG)

Klassene fra mygg opptil lillegutt/jente spiller 4 kamper a
15 min. I klassene med sluttspill spilles alle innledene kamper med 10 min
pr.kamp. Semi-og finaler spilles med 20 min pr. Kamp.

PREMIERING:
Premiering til alle spillere opp lillegutt/jente.
I klassene smågutt/jente,
gutt/jente premieres nr 1,2 og 3.

Jury:
Består av turneringsledelsen og dommeransvarlig.

Protest:
Leveres sekretariatet senest ½ time etter kampslutt for den kamp det protesteres
på. Protesten må være skriftlig og undertegnet lagleder. Kr 200,- i gebyr må
vedlegges-protest tas til følge ,gebyret tilbakebetales. Avgjørelsen er endelig og
ikke gjenstand for apell.

Spilleregler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Det tas ordinært innkast bare om ballen går ut på tribunesiden
Det foretas dropp om ballen setter seg fast i takkonstruksjonen
Hjørnespark tas på vanlig måte
Keeper kan kun kaste ut ballen. Gjelder uansett redning eller målspark.
NB!Mygg og minikeeper kan sparke ut ballen
Målmannens arbidsfelt er inenfor 6 meters sirkelen
Hardt spill ved vegg blir slått hardt ned på. Glidetakling ikke tillatt
Straffespark tas fra straffemerket for håndball. Tas selv om tiden er ute.
Offside er ikke med
6 sekunds regelen gjelder
Rødt kort: spilleren må stå over en kamp
Gult kort: ved tre stk må spilleren stå over en kamp
Navn på de som får kort gis umiddelbart til speaker
Mål i siste sekund-Dommer avgjør. Ble ballen spilt før signalet gikk?
Inntil to spillere kan flyttes over mellom lag i samme klasse. Den/de
spillerne som flyttes tilhører allikevel det lag han/hun står oppført for.
Spillerne kan kun stå oppført på et lag. Lagoppsettet varer hele
turneringa.
NB! Lagoppsettet må leveres inn før første kamp
Hvert lag kan ha inntil 10 spillere
Fair Play skal være et nøkkelord for turneringa. Vi håper lagene har
dette med seg. Her har laglederne et stort ansvar.
Det praktiseres flytende innbytte
Antall spillere på banen:
Gutter/jenter/smågutter/småjenter: 5 ink. keeper
Lillegutt/lillejenter : 6 ink. Keeper
Mygg/mini
: 7 ink.Keeper

Fair-play, Lagleder og Dommerpris
Skjervøy Ik har satt opp nevnte priser. Lagene/Lagleders oppførsel på og
utenfor banen blir avgjørende for tildelingen. Disse prisene deles ut søndag.
Se ellers oppsatte tider for premieutdeling på kampoppsett.

Avgjørelse av rekkefølge:
Seier = 3 poeng, uavgjort = 1 Poeng, Tap=0 poeng
Ved poenglikhet og uavgjort avgjøres rekkefølgen slik:
Serie:
1.
2.
3.
4.
5.

poengene
målforskjellen
antall scorede mål
resultat inbyrdes oppgjør
loddtrekning

Cup:
1. Flest Cornere
2. Straffespark, 3 til hvert av lagene
3. Loddtrekning- klassene går ved uavgjort på Corner direkte på
loddtrekning. Kun Gutte/jente-klassene so tar straffespark
I de øvrige klassene fra mygg opp til lille gutt/jente, kåres det ikke klassevinnere.

Skjervøy IK ønsker dere alle velkommen til den
1. Lerøyturneringa på Skjervøy

