HI Forældreforening byder velkommen til

Firmafodbold 2017
Sponsorer

HUSK – VI SPILLER FIRMAFODBOLD FOR SAMVÆRET OG HYGGENS SKYLD!

Indbydelse til HI Forældreforening firmafodbold

Spilleregler Firmafodbold

Firmafodbold 2017
HI Forældreforening har hermed fornøjelsen, sammen med vores sponsorer, at kunne indbyde til
firmafodbold i Hjørring.
Tidspunkt: lørdag 4 marts 2016
Spillested: Bagterp hallen, Fuglsigvej 23, 9800 Hjørring
Hvem kan deltage: Alle virksomheder, både store og små, private og offentlige.
Turneringen:
Der inddeles i Herrehold og Mixhold. Se regler for brug af spillere og særregler i de medsendte
Spilleregler for firmafodbold eller på vores Facebook gruppe HI Forældreforening.
Hvordan spilles der:
Der spilles kampe for Herrehold / Mixhold. Umiddelbart efter at puljerne er afsluttet spilles der
finalekampe for 1/2 og 3/4 plads.
Præmier:
Der er præmier til 1, 2 og 3 pladsen for både Herrehold og Mixhold
Ligeledes er der også præmie til det bedst udklædte hold for både Herrehold og Mixhold
Pris:
Det koster 700,00 kr. pr. hold at deltage
Nyhed:
I kan også vælge at give et sponsorat på 3.000,00 kr. til HI Forældreforening
Hvad får I:
1 hold til firmafodbold inkl. spisning (10 personer)
Tilmelding:
Der er tilmeldingsfrist senest mandag d. 18. februar 2017. Den medsendte tilmeldingsblanket skal
anvendes. Den skal sendes på mail til formand Michael Langballe: m.langballe@has.dk
Ved tilmelding skal tilmeldingsgebyret indbetales til Nordjyske bank Konto nr. 7370-1144054.
Holdets tilmelding er først gældende når pengene er registreret indbetalt på ovennævnte konto. Husk
at notere firmanavn, hold og kontaktperson ved indbetaling.
Information:
Yderligere information om Nordjyske Bank Cup – firmafodbold kan findes på
Facebook gruppe HI’s forældreforening eller man kan kontakte Forældreforenings formand Michael
Langballe på tlf. 26 18 66 19
Spisning:
Cafeteriaet i Bagterp hallen er åben under hele arrangementet.
Der tilbydes frokostbuffet umiddelbart efter de første finaler er afviklet og aftenbuffet umiddelbart efter
at de sidste finaler er afviklet. Tilmelding påkrævet se tilmeldingsblanket.

Turneringen afvikles efter DBU-Jyllands ”Spilleregler for indefodbold” samt nedenstående særregler.
Spilletid:
Spilletiden er fastsat til 9 min. pr. kamp. Der spilles alle mod alle.
Point:
Vundet kamp – 3 point
Uafgjort kamp – 1 point
Tabt kamp – 0 point
Hvis 2 eller flere hold står lige i point, afgøres holdenes placering således:
Point i indbyrdes kamp(e)
Målforskel i indbyrdes kamp(e)
Flest scorede mål i indbyrdes kamp(e)
Målforskel i puljens kampe
Flest scorede mål i alle puljens kampe
Omkamp
”Golden goal”:
Ved uafgjort – efter ordinær spilletid – i omkampe (og slutspilskampe) fortsættes til først scorede mål.
Spillefordeling:
Førstnævnte hold stiller op under måltavlen og sidstnævnte hold benytter overtrækstrøjer i tilfælde af
ens trøjefarve.
Udskiftning:
Al udskiftning foregår fra sidebanden – modsat dommerbordet.
Dommere:
Der anvendes kun ”sorte” dommere til stævnet.
Særregler for Mixhold
Mål scoret af damer tæller dobbelt
Der skal min. være en dame på banen (hvis et hold har en spiller udvist ses bort fra denne
regel under udvisning)

Regler for brug af spillere:
En spiller kan kun deltage på et hold pr. turnering. Herre- og Mixhold betragtes som hver sin
turnering
Der må max. anvendes 2 aktive fodboldspillere pr. hold.

Venlig hilsen
HI Forældreforening.
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