Information om efterårets turnering i 8-mands fodbold for ungdom
Flytning af kampe
Hvis I efter d. 28/6 bliver enige om at flytte kampen, skal I aftale dette indbyrdes og efterfølgende give Mette Kjellberg Thomsen besked på mail eller telefon med oplysning om
kampnummer samt ny spilledag.
Resultatindberetning:
Det er hjemmeholdet, som er ansvarlig for at indberette resultater. I kan indtaste resultater via DGI Appen: Mit DGI - Appen kan downloades gratis i Appstore og Googleplay.
Dommere
Der er ikke påsat dommere til turneringen – det er hjemmeholdet selv ansvarlig for.
Hvis I ønsker hjælp til dette, kan I efter aftale med jeres klub selv kontakte dommerpåsætterne.
Dommerpåsættere:
Per Svendson Tlf. (VFK) 22 24 90 69 – E-mail: Per.svendson@mail.dk
Lars Kulle (SØF) Tlf. 21 66 39 85 – E-mail: kulle1@stofanet.dk
Kontaktperson DGI for turneringen:
Mette Kjellberg Thomsen Tlf. 79 40 46 55 – E-mail: Mette.Kjellberg.Thomsen@dgi.dk
Følgende gebyr er gældende:
Trækning af hold efter programmets udsendelse kr. 300,00
Udeblivelse uden afbud kr. 500,00
Gratis inspirationstræninger til trænerne
Ligesom i foråret tilbyder DGI alle trænere, der har hold med i DGI´s udendørsturnering
at deltage i en inspirationstræning. Der er ikke tale om et kursus, men derimod et indblik
i hvordan man kan bygge en træning op om et givent tema for U10-U13 hold, som man
kan bruge i hverdagen.
Diplomer
Alle hold vil få tilsendt et diplom i slutningen af turneringen, som kan printes ud til alle
spillere.
Dispensationsregler
I DGI Fodbold finder vi det vigtigt, at børn og unge kan spille fodbold med deres klassekammerater. Derfor kan spillere, der går på samme klassetrin frit deltage på samme
hold. Der skal ikke søges dispensation til disse spillere. Medbring klasselister eller anden
dokumentation, hvis man har spillere, som spiller med klassetrinet og ikke følger egen
årgang.
Der kan søges dispensation til to navngivne spillere pr. hold, som er max. et år for gammel.

Der kan i særlige tilfælde søges dispensation til mere end to navngivne spillere. Hvis
dette er tilfældet, skal træneren indsende en uddybende mail, hvor der beskrives, hvorfor
der er brug for, at holdet spiller mod yngre hold.
I nogle rækker er der hold, der spiller med særlige vilkår. Det betyder, at holdet har
mere end 2 spillere der er for gamle. Vi har givet lov til dette, da holdet ifølge træneren
er på alderssvarende niveau i den pågældende række. Det betyder også, at dette hold
ikke kan vinde rækken.
Det er vigtigt, at holdet søger dispensation særskilt til udendørssæsonen, da en tidligere
givet dispensation ikke gælder her.
Der vil på minidraet.dgi.dk under udendørsturneringen være markeret under bemærkninger i den enkelte pulje, hvilke hold som har fået dispensation.
Ansøgning om dispensation skal sendes til: Carsten.nielsen@dgi.dk
Dispensation skal indeholde navn og fødselsdato på de spillere, der ønskes dispensation
på.
Dispensationen er først gældende ved bekræftelse og skal medbringes til kampene.
Protester i forhold til evt. ulovlige spillere skal sendes på skrift senest to hverdage efter
kampafvikling. I protesten skal fremgå navn på spiller(e), som protesten lyder på.
Protesten skal sendes på mail til Carsten.nielsen@dgi.dk
Solnedgangstider:
Hvis I ikke har lys på banerne, er det vigtigt at I er opmærksomme på det i forhold til de
sidste runder. Herunder har vi skitseret, hvornår kampstart SENEST skal være, hvis der
ikke er lys på banen.
UGE
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43

DATO
14.aug. - 20.aug.
21.aug. - 27.aug
28.aug. - 3.sep.
4.sep. - 10.sep.
11.sep. - 17.sep.
18.sep. - 24.sep.
25.sep. - 1.okt.
2.okt. - 8.okt.
9.okt. - 15.okt.
23.okt. - 29.okt.

SENESTE KAMPSTART
19.35
19.30
19.15
19.00
18.45
18.30
18.00
17.45
17.15
16.45

Vi glæder os til at få en spændende efterårssæson med masser af fodbold.

Venlig hilsen
DGI Fodbold
Midt- og Vestsjælland
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