Fedets Cup 2017 hos VRI i Bellevuehallerne
Dato: 18. - 19. november 2017
VRI har endnu en gang fornøjelsen af, at indbyde til indendørsfodbold i Bellevuehallerne i Risskov for alle
U5-U11 hold. Der er fodboldstatuetter til alle, spurtpræmier under kampene, kæmpe tombola fyldt med
fede præmier, samt mange andre aktiviteter under stævnet.
Så kom og vær med til et brag af en fodboldweekend hos VRI.
Restaurant Fedet er hovedsponsor og det lokale erhvervsliv støtter op med flotte gaver til vores kæmpe
tombola, spurtpræmier samt stiller andre aktiviteter til rådighed.
Der kan maksimalt tilmeldes 200 hold til Fedets Cup – der plejer at blive fyldt op. Så husk at tilmeld jer i god
tid!

Der er 25 % rabat ved tilmelding og betaling før d. 21. september 2017.
Holdmuligheder:
3-mandshold (max 5 spillere): mix - ingen niveauopdeling
U5 - spiller lørdag formiddag
U6 - spiller lørdag formiddag
U7 - spiller lørdag formiddag
4-mandshold (max 7 spillere):
U8 drenge og piger niveauopdeles A-B-C rækker - spiller lørdag
U11 drenge og piger niveauopdeles i A- og B rækker - spiller lørdag
U9 drenge og piger niveauopdeles i A-B-C rækker - spiller søndag
U10 drenge og piger niveauopdeles i A- og B rækker - spiller søndag
**Vi forbeholder os retten til at lave A/B eller B/C puljer ved for få tilmeldinger**
Turneringsform:
- U5-U6-U7 spiller uden slutspil.
- U8-U9-U10-U11 spiller med slutspil for puljevinderne.
Regler:
Kampene dømmes af lokale dommere, der spilles efter DBU Jyllands regler.
Kamptid og kampantal:
U5-U7 er garanteret mindst 3 kampe af en varighed på 6 - 8 minutter.
U8-U11 spiller så vidt muligt i 5-holds-puljer. De er garanteret mindst 4 kampe af en varighed på 7-11
minutter. En årgang afvikles i sammenhæng
Endeligt kampprogram er klar ca. 14 dage før Fedets Cup starter og e-mailes til alle tilmeldte hold.
Medaljer og pokaler:

Der er fodboldstatuetter til alle deltagende spillere i Fedets Cup. Derudover vil der også være en stor
holdpokal til 1. og 2. pladsen for U8 til U11 hold. Begge dage er der masser af spurtpræmier. I hal C er der
præmieoverrækkelse, hvor man også finder vores kæmpe tombola samt flere andre aktiviteter.
Pris:
3-mandshold U5-U6-U7 (max 5 spillere pr. hold) - 400 kr.
4 mandshold U8-U9-U10-U11 (max 7 spillere pr. hold) - 500 kr.
Tilmelding:
Sidste frist for tilmelding er 1. november 2017. Først-til-mølle princip. Turneringen lukkes når hallernes
kapacitet er opbrugt.
Tilmeldingen er først gældende, når betaling er korrekt registreret. Alt efter antal tilmeldinger kan der
komme ændringer i antallet af hold, puljer i rækkerne og ændret spilletidspunkt. Afbud efter
tilmeldingsfristen refunderes ikke.
Betalingen skal indbetales på konto 3627-11254691 (Danske Bank). HUSK at angive Id nummer (fra
staevner.dk), klubnavn, årgang og række, M/K (mand,kvinde) på bankoverførslen!
For yderligere informationer henvises: fedets.cup@gmail.com
Vi glæder os til at se jer!
Venlig hilsen VRI Fodbold

