Velkommen til DGI Statuettestævne i St. Merløse IF Fodbold
St. Merløse IF Fodbold og DGI Midt- og Vestsjælland Fodbold byder velkommen til
statuettestævnet d. 13. oktober. Vi glæder os til at tage imod alle deltagere, og
vi er glade for den store interesse, der har været til vores tre afsluttende stævner
i hhv. Store Merløse, Svinninge og Kalundborg.
Spillested: Holbækvej 10, 4370 St. Merløse.
Program
Programmet kan findes direkte på disse link:
3- og 5-mands: https://minidraet.dgi.dk/turnering/34790
5- og 6-mands: https://minidraet.dgi.dk/turnering/35258
Vi skal gøre opmærksom på, at nogle puljer spiller 3 kampe og andre puljer spiller 4 kampe. Det er afhængigt af antal tilmeldte hold, og i forhold banekapacitet.
Kampafvikling
For at undgå forsinkelser er det vigtigt, at holdene er klar ved kampbanen i fornuftig tid.
Husk, at hvis et hold er bagud med 3 mål, må holdet indsætte en ekstra spiller.
Denne tages ud, hvis holdet reducerer, så forskellen kun er 2 mål.
Når kampen er slut, er det resultatet af kampen, som tæller. I umiddelbar forlængelse af kampene i 5- og 6-mands, vil der være straffesparkskonkurrence,
3 spark til hvert hold. Begrundelse for dette: Fordi det er sjovt for børnene. 😊
Vi opfordrer til, at de ansvarlige trænere giver forskellige spillere mulighed for at
afprøve denne disciplin. Mange børn kan spille et helt fodboldliv uden at sparke et
straffespark – nu får de chancen. Skulle en straffesparkskonkurrence ende uafgjort, skal der sparkes 1+1, til der er en vinder af straffesparkskonkurrencen.
Kampledere
Værtsklubben stiller kampledere til alle kampene. Vi henstiller til, at trænere og
forældre respekterer disse og opfører sig ansvarligt på sidelinjen.
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Resultatindberetning
Det vindende hold skal indberette kampens resultat efter hver kamp.
Ved uafgjort indtaster førstnævnte hold. Det gøres meget nemt via vores app
”Mit DGI”. Find den i App Store og download nu – den er gratis.

Parkering
Til statuettestævnerne opfordrer vi generelt til, at holdene tænker på samkørsel,
da der vil være mange deltagere på samme sted på en gang.
Der kan parkeres ved St. Merløse Hallen.
Omklædning
I lighed med parkering er vi opmærksomme på, at der bliver ”run” på omklædningsrummene. Vi henstiller til, at man tager hensyn til hinanden og hjælper til
med at tingene glider. Der er omklædningsfaciliteter i hallen.
Ankomst til stævnet
Det er vigtigt, at I melder jeres ankomst til stævnekontoret senest 30 minutter
før første kamp. Stævnekontoret ligger v. klubhuset.
Præmieoverrækkelse
Der er statuetter til alle hold. Når sidste kamp er færdigspillet, er der samlet præmieoverrækkelse til hele holdet ved stævnekontoret. Der regnes med 6 statuetter
pr. hold i 3-mands og 8 statuetter pr. hold i 5-mands og 9 statuetter til 6-mands.
Kiosksalg
Værterne har gjort deres bedste for, at I ikke behøver at tænke på hverken vådt
eller tørt. Der er salg af flæskestegssandwich, grillpølser mv. samt diverse kolde
og varme drikke. Vi opfordrer til, at I støtter klubbens kiosksalg.
Kontaktinfo
Skulle der opstå behov for at snakke med stævneledelsen efter kl. 12.00 fredag
d. 11. oktober kan Brian ”Bomber” Larsen træffes på (tlf. 23318102). Indtil da
kan henvendelse ske til Christian Sloth (tlf. 79 40 46 74) eller Maja Skov (tlf. 79
40 48 09).
Med ønsket om et godt statuettestævne og en god afslutning på forårets 3- og 5og 6-mandsstævner.
Christian Sloth
Idrætskonsulent, DGI Midt- og Vestsjælland
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