8-mands Winter League på kunstgræs for U10-U13 for 2018/2019
Så har jeres hold igen i år mulighed for at deltage i en vintertræningsturnering
på kunstgræs – uanset om I selv har en kunstgræsbane eller ej.
Vi har i samarbejde med klubberne reserveret kunstgræsbaner til fire søndage,
så alle har mulighed for at komme ud at spille.
Påsatte dommere til alle kampe
Som noget nyt har vi i år også sørget for, at der er uddannede dommere påsat til
alle kampe.
Som tidligere løber turneringen over fire runder – to runder i november – og to
runder i marts. Vi sørger selvfølgelig for at kampene ikke ligger i samme weekender som indendørsturneringen.
Det er en træningsturnering, hvor det vigtigste er, at spillerne får spillet noget
god fodbold med jævnbyrdige kampe hen over vinteren. Der bliver derfor ikke en
vinder af turneringen.
Hvert hold kan stille med ubegrænset antal spillere til hver runde, og der er ikke
holdkort.
Efter de to første runder, vil resultaterne af de første kampe sammen med geografien være udgangspunktet for planlægningen af de to sidste.
Rækker drenge:
U10
U11
U12
U13

A/B
A/B
A/B
A/B

Rækker piger:
U13
A/B

C/D
C/D
C/D
C/D

C/D

Dato for spillerunder:
Søndag d. 4. november 2018
Søndag d. 25. november 2018
Søndag d. 3. marts 2019
Søndag d. 17. marts 2019
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Dispensationsregler – se reglement på Min Idræt https://minidraet.dgi.dk/turnering/33727
Pris
Holdgebyr 950,00 kr.
Spilletid
Alle hold spiller 2-4 kampe pr. runde – samlet spilletid pr. runde vil være mellem
60 og 90 min.
Regler - Der spilles efter fodboldboldloven.
Gebyr:
Følgende gebyr er gældende:
Afbud til en runde 150,00 kr.
Trækning af hold efter programmets udsendelse 300,00 kr.
Udeblivelse uden afbud 500,00 kr.
Tilmeldingsfrist
Sidste tilmeldingsfrist er søndag d. 30. september 2018
Tilmelding
Tilmelding sker via foreningsportalen http://foreningsportalen.dgi.dk
Spørgsmål til turneringen
Har du spørgsmål til turneringen, kan du henvende dig til Mette Kjellberg Thomsen på Mette.Kjellberg.Thomsen@dgi.dk eller tlf. 79404655.

